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 املقدمة

   ال يخفى عىل أحد أهمية التعليم يف حياة الشعوب، فالتعليم يخلـق الكـوادر القـادرة 

لـدول يف ًعىل التعامل مع متطلبات العرص، وهو أفضل استثار قومي لـذلك ركـزت كثـرا مـن ا

 .خططها التنموية عىل بناء الفرد فهو اللبنة األساسية لبناء املجتمع و ثروته الحقيقية

 :االهتام بوسائل التعليم 

 :  يعود اإلهتام بوسائل التعليم  لعدة أسباب منها

 . ضان الحصول عىل مردود تعليمي أفضل.1

 . لية التعليميةالستخدام الوسائل التعليمية دور كبر يف تحقيق أهداف العم.2

أنه للحصول عـىل تعلـيم نـاجح فالبـد مـن تـوافر األنـشطة التعليميـة ) كمب(يرى .3

 . لسلوكية املحددة واملصاغة بعنايةوتسلسلها حسب األهداف ا

ًتؤثر وسائل التعليم تأثرا إيجابيا يف تحصيل التالميذ عند إختيارها وإنتاجهـا بعنايـة .4 ً

 . ن ضمن أسلوب تعليمي منهجي منظمواضعن يف االعتبار خصائص املتعلم

للوسائل التعليمية دور كبر يف إيصال املعلومات إىل املـتعلم بـل إن املـتعلم يـتعلم .5

 .من خاللها

 : التعليم عن طريق الحواس

وتختلـف ) البرص، السمع، الذوق، اللمس، الـشم( يستلم املتعلم املعلومات بحواسه .1

 . امها يف عملية التعليمكل حاسة عن الحواس األخرى يف مدى إسه
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عىل املتعلم أن يختار الخربات التي تتعامل مع أكرب مجموعة من الحواس كلا كـان .2

ًذلك ممكنا للحصول عىل تعليم أفضل وأبعد أثرا ً. 

 : التعليم بواسطة الحواس 

 : أ ـ أثبتت الدراسات بأن التعليم بواسطة الحواس يختلف من حاسة إىل أخرى 

 .  الذوقبواسطة حاسة% 1 

 . بواسطة حاسة اللمس% 1.5 

 . بواسطة حاسة الشم% 3.5 

 . بواسطة حاسة السمع% 11 

 . بواسطة حاسة البرص% 83 

 : ب ـ كذلك دلت الدراسات أننا نتذكر 

 . ما نسمعه% 20.              ما نقرأه% 10 

 . ما نفعله% 50.               ما نراه% 30 

 . ما نقوله ونفعله يف آن واحد% 90         .     ما نقوله% 80 

 :الغاية من التعليم 

 الهدف من التعليم هو تغير سـلوك املـتعلم ومفاهيمـه وأسـلوب تعاملـه يف املجتمـع 

بشكل دائم ومستمر، وليس القراءة والكتابة فقط، ولهـذا نـستخدم العديـد مـن األسـاليب إمـا 

 . لتعليميمنفردة أو مجتمعة، حسب متطلبات املوقف ا

 : ولتحقيق ذلك يستخدم املعلم 

 : أ ـ طرق التعليم 

 . مثل طريقة اإللقاء، املحارضة، املناقشة
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 : ب ـ أساليب التعليم

 .كأسلوب املجموعات الكبرة، أسلوب املجموعات الصغرة، الفردية

 : ج ـ الوسائل التعليمية

 . وذلك بإستخدام الوسائل التعليمية املتعددة

 : تقنيات التعليمتطور مفهوم

.  مر مفهوم تقنيات التعليم بتسميات عدة ، ارتبطت بتطور نظريـات التعلـيم والـتعلم

 :ومكن ترتيب تطور املفهوم وفق املراحل التالية

 : فسميت بالوسائل البرصية أو السمعية أو السمعية والبرصية)وفق الحواس ( .1

 .  البرص فقطالقتصارها يف ذلك الوقت عىل مخاطبة حاستي السمع و.1

 : فسميت وسائل اإليضاح) وفق الوظائف ( .2

 . توضيح أي غموض يف املادة العلمية وتقريب مفاهيمها ومبادئها املختلفة.3

 : معينات التدريس.4

 .معينة للمدرس يف عملية التدريس، كا أنها تعن الطالب يف استيعاب املادة العلمية.5

 : فسميت وسائل االتصال) وفق نظرية االتصال ( .3

 ) مرسل ـ مستقبل ـ وسيلة ـ رسالة(َّأي أنها عدت من عنارص االتصال الرئيسية .6

 : فسميت تقنيات التعليم ) وفق نظرية النظم ( .4

 .أي النظرة الشاملة للعملية التعليمية
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 مفهوم التكنولوجيا

مع بداية النهضة التي قامت عىل أكتاف الثورة الصناعية، وما شمل ذلـك مـن تطـور يف 

، وخالل النصف الثاي .......ًياة، التي انقلبت رأسا عىل عقب باملكتشفات واملخرتعات الحديثةالح

من القرن العرشين كان هناك تطور تكنولوجي يف جميع امليادين سواء الصناعية أو الحربيـة أو 

 . وغرها...... العملية

ان من مارها عدد كبـر ولقد استفادت الرتبية والتعليم من التكنولوجيا الحديثة، التي ك

وانتـرشت هـذه الوسـائل يف املـدارس عـىل ) تقنيات التعليم (ًمن األجهزة التي سميت مجازا بـ 

 . اختالف أنواعها ومستوياتها

يف ) تكنولوجيـا(البد أن نرجع إىل مصدرها، ) تكنولوجي(وإذا أردنا أن نتعرف عىل كلمة 

 . منشئها كلمة إغريقية األصل

ولكن ) التفكر املنطقي(لوجي  أي .....   تكنو  Logic  و  Techno:  ن وتتألف من مقطع

هذا املفهوم تطور عىل مر العصور واأليام لرتبط بالعلوم التطبيقيـة وتطورهـا، والتـي أصـبحت 

من األمور التي ال غنى عنها يف تطور العـام وتقدمـه وازدهـاره يف جميـع املجـاالت االجتاعيـة 

 . كرية والتعليميةواالقتصادية والعس

ــة  ــا لكلم ــل تعريف ــري عاق ــد أورد فخ ــا (ًولق ــتلخص يف أن )  Technologyتكنولوجي وي

ــات ( ــة أو الطاق ــوارد املتاح ــسليم للم ــي ال ــتغالل العلم ــتخدام أو االس ــي االس ــا ه التكنولوجي

 ).واإلمكانيات املتوفرة

ي يف كتابـه الطـوبج. عدة أمور نوردهـا هنـا كـا ذكـر د) التكنولوجيا(ويتضمن مفهوم 

 وهي ) وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم(

 . وجود نظام عامل وشامل يحيط بعملية اإلنتاج.5

 . وجود أنظمة فرعية يتكون منها النظام.6
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 . رضورة وجود نوع من التجانس يف العمل.7

 . الديناميكية والتفاعل بن جميع عنارص هذه األنظمة وفروعها.8

ىل الـتحكم يف هـذه العمليـات والقـدرة عـىل التقيـيم وجود الضوابط التي تـساعد عـ.9

 . املستمر لكل منها

 : مفهوم تكنولوجيا التعليم

 :نبدأ بتعريف جمعية االتصاالت الرتبوية والتقنية لتكنولوجيا التعليم بأنها 

النظرية والتطبيق يف تصميم العمليات واملوارد وتطويرها واستخدامها وإدارتها وتقومها 

 .علممن أجل الت

 : بقوله )  Brigsبريقز ( وعرفها 

 : تتألف تكنولوجيا التعليم من عدة عنارص أساسية هي

 .األجزاء املتعلقة بتصميم العملية التعليمية - أ

 .األجهزة واألدوات التعليمية التي تستخدم يف التعليم- ب

 .معا) أ و ب (  كا ذكر يف -ج 

هي التقنيات الفنيـة " عليم بقوله ك أما الدكتور مصطفى فالته فقد عرف تكنولوجيا الت

 " العلمية والعملية التي يعتمد عليها املدرس للقيام بواجبه املهني عىل نحو أفضل 

ومن هنا يتضح لنا دور تكنولوجيا التعليم بأنها تعني أكر من استخدام اآلالت واألدوات 

 عمـل هـذه اآلالت واألهم هو األخذ باألسلوب املنهجي أو أسلوب النظـام الـذي يكمـن خلـف

 1.واستخدامه لتحقيق أهداف محددة بكفاءة عالية 

 .الطوبجي .  د–  وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم1
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ومن هنا نرى أننا يف التعليم نستخدم التكنولوجيا ولكن هنـاك فـارق واضـح يف مفهـوم 

من جهة أخرى ، حيث أننا يف حالة التعليم نتعامل مع طالب له حواس وانفعاال تؤثر يف سلوكه 

 .واستجاباته 

م تقدم خدمة كبرة للمدرس حتى يؤدي عمله مهـود أقـل وقـدرة إذا فتكنولوجيا التعلي

أكر، ويكون نشاطه مـنظا ومقننـا وفعـاال ، وأيـضا تـساعد الطالـب عـىل أن يـتعلم وأن تـشد 

 .انتباهه للدرس واملدرس 

 : مكن أن نجدد وظائف تكنولوجيا التعليم ما ييل

 أنظمـة ووسـائل تعليميـة وطـرق وما يتعلق بهـا مـن.... تخطيط النظم التعليمية : أوالً

 .تدريسها واألهداف التي نريد تحقيقها يف ضوء اإلمكانيات البرشية واملادية الالزمة لذلك

إعداد اإلمكانيات املادية والبرشية الالزمـة إلدارة وتنفيـذ هـذه الـنظم وإمـدادها : ًثانيا 

 .مصادر املعرفة 

 .ملوضوعة ، والعمل عىل تحسينها معرفة مدى تحقيق هذه النظم لألهداف ا: ًثالثا 

 : عنارص تكنولوجيا التعليم

 : عنارص التعليم بقوله ) تشالز هوبان ( لقد أوضح 

اإلنـسان، اآللـة، : إن تكنولوجيا التعليم عبارة عن تنظيم متكامل يضم العنارص التاليـة" 

 " حدًاألفكار واآلراء، أساليب العمل، واإلدارة، بحيث مل جميعا داخل إطار وا

 اإلنـسان هـو العنـارص املهـم يف العمليـة التعليميـة وال مكـن: اإلنسان/ أوال 

 أن يتم التعليم بدون إنسان فهو املدرس والطالب والباحث فاإلنـسان هـو الهـدف 
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الذي تسعى إليه املؤسـسة الرتبويـة إىل توصـيل أهـدافها وخططهـا ويف تنميتـه ليواكـب تطـور 

 .اإلنسان عىل هذه األرض

من سات هذا العرص الذي نعيشه أن سيطرت اآللة عـىل جميـع شـئون : اآللـــة/ ً ثانيا

ًالحياة فهي يف املنزل ويف املدرسة ويف العمل ويف الشارع فهي تحقق لإلنـسان اختـصارا للوقـت 

 .الخ... والجهد واملال، مثال ذلك السيارة واآللة الحاسبة والتلفزيون

من وجود اآلراء واألفكار التـي تجعـل اآللـة تحقـق أهـدافها ال بد : األفكار واآلراء/ ًثالثا 

 .وتساعد عىل نرش املعلومات، أو تحقيق أهداف يسعى اإلنسان إىل الوصول إليه

إن أساليب العمل املتنوعة التي يستخدمها سـواء ): اإلسرتاتيجية (أساليب العمل / ًرابعا 

 والتغـر والتطـوير وهـذا التنقـيح والتطـوير اإلنسان أو اآللة من األمور التي تحتاج إىل التبديل

 .املستمر يف األساليب من أهم مميزات التكنولوجيا

اإلدارة مهمة جدا يف هذا النظام فـال بـد أن تكـون بعيـدة عـن اإلدارة : اإلدارة / ًخامسا 

يف هـــذا اإلطـــار  ، فدورها كبر يف دراسة جميع العوامل التي تدخل)األمر والنهي (التقليدية 

وتنظيمـه مـا يكفـل تهيئـة جـو  نهجي يف ابتكار األساليب واألنظمة التي تحكـم سـر العمـلامل

مناسب للعمل يف كل العنارص السابقة حتى تؤدي دورها بكل اقتـدار لتحقيـق األهـداف بكـل 

 .كفاءة عالية 

وكا سبق وان ذكرنا فإنه ال مكن أن يتم العمل بالصورة املطلوبـة إال بتفاعـل العنـارص 

سابقة مع بعض واتحادها يف تحقيق تكنولوجيا التعليم ما يـؤدي إىل رسعـة العمـل وإنجـازه ال

 .بدقة ويرس 
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 رسم توضيحي لعنارص تكنولوجيا التعليم

 : تكنولوجيا التعليم وطرق التدريس

أكدت تكنولوجيا التعلـيم رضورة إتبـاع املـدرس ألسـلوب األنظمـة يف التـدريس بحيـث 

 إلسرتاتيجية الدرس تعمل فيه طرق التدريس والوسائل التعليميـة لتحديـد طالبته برسم مخطط

ًأهدافا محددة مع األخذ بعن االعتبار جميع العنارص التي تؤثر يف هذه اإلسرتاتيجية مثل إعداد 

الخ، واالبتعاد عن الطرق التقليدية يف التدريس مثل .... حجرة الدراسة وطريقة تجميع التالميذ 

 .اءالرشح اإللق

التـدريس ( يف كتـابتها عـن التـدريس ) إيـيل وجـرالك ( ولقد أوضح كل من األساتذة 

أهمية اختيار الوسائل التعليمية يف ضوء األهداف املحـددة التـي يـسعى لتحقيقهـا ) والوسائل 

وأكدا أهمية الربط بن الهدف والوسيلة ، وأهمية استخدام املدرس ألسلوب األنظمة يف تحقيـق 

 .أهدافه 

وقد أكد هذا االتجاه غرهم من أساتذة الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم، هـذا مـا 

، ولقـد أوضـح يف كتابـه ) وسائل االتصال والتكنولوجيـا يف التعلـيم( الطوبجي يف كتابه . ذكره د

 :السابق عنارص خطة التدريس األربع وهي 

 .تحديد أهداف الدرس السلوكية.1

 .ة التلميذ، واملجال الذي يتم فيه التعلمالتقدير املبدي لخلفي.2

 .رسم الخطوات التي يعتزم املدرس إتباعها .3

 .تقييم جميع عنارص هذا النظام.4

األفكار واآلراء

IDEAL 

 اإلدارة

MANGMEMENT 

أساليب 
 العمل

PROCEDURES 

 اآللــــة 

MACHINE

 اإلنسان

MAN 
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 رسم توضيحي لعنارص خطة التدريس

 األماط الحديثة يف التعليم العايل

 التعليم االلكرتوي املتعدد الوسائط

 أو التعليم املتازج

 التعليم االلكرتوي

   يعرف عرصنا الراهن بعرص الثورة التكنولوجية واالنفجار املعـريف، فقـد شـهد العقـد   

األخر من القرن العرشين وبدايات القرن الحادي والعرشين، تقدما هـائال يف مجـال تكنولوجيـا 

وانعكس هـذا . املعلومات،  وحولت الوسائل التكنولوجية الحديثة  العام اىل قرية كونية صغرة

 يف مجاالت عديدة، إال أن املجال الذي استفاد منه بصورة كبرة هو التعليم، الذي يعتمد التطور

 .عىل هذه التقنيات واصبح يسمى بالتعليم االلكرتوي

   ونتيجة لهذه الثورة يف أساليب وتقنيات التعليم، والتي وفرت  الوسـائل 

يعـة وواضـحة، التي تساعد يف تقديم املادة العلمية للطالب بـصورة سـهلة ورس

نشأت اشـكال مختلفـة مـن  التعلـيم االلكـرتوي، تتناسـب وحاجـات املتعلمـن 

  وسـركز يف هـذه الدراسـة عـىل شـكل واحـد. وطبيعة االدوات املتوفرة لالتصال

 التقييمالتدريسالتقدير املبدي تحديد الهداف



14 

 

منها وهو التعليم الجامعي الذي يعتمد عىل استخدام الوسـائط االلكرتونيـة املتعـددة يف القـاء 

واالتصال بن املعلمن واملتعلمن، واستقبال املعلومات، والتفاعل بن الدروس يف غرف التدريس، 

ومكن ان نطلق عىل هذا . الطالب واملعلم وبن الطالب ومصادر املعلومات املتوفرة يف الجامعة

 لـي نفـرق بينـه وبـن اشـكال التعلـيم Blended Learning" التعليم املتازج"االسلوب يف التعليم 

وفـتح التعلـيم . خرى التي انترشت نتيجة الثورة يف عام االتصال وتقنية املعلومـاتااللكرتوي األ

وخضعت املناهج التعليميـة . االلكرتوي املتازج آفاقا جديدة للمتعلمن م تكن متاحة من قبل

إلعادة نظر لتواكب املتطلبـات الحديثـة يف مجتمـع املعلومـات، وتـم االهـتام بتزويـد األفـراد 

وبدأ سوق العمـل، مـن خـالل حاجاتـه .  التي تؤهلهم الستخدام تكنولوجيا املعلوماتباملهارات

 .ملهارات ومؤهالت جديدة، يفرض توجهات واختصاصات مستحدثة يف مجال التعليم الجامعي

  ال زالت العملية التعليمية يف الجامعات الفلسطينية تتم يف الصفوف الدراسـية، وتركـز 

مصدر أسايس للمعلومات، وتتم باالعتاد عىل وسائل تعليمية تقليديـة اىل حد ما عىل املدرس ك

أما استخدام الوسائط االلكرتونية املتعددة فـال يـزال مجهـوال . كالكتاب الورقي والقلم والسبورة

ومن اجل تعديل وتطوير سياسة التعلـيم املتعـدد الوسـائط . لدى العديد من املدرسن والطلبة

 بد ان تصبح التكنولوجيا أداة أساسـية يف العمليـة التعلميـة يف جميـع عىل مستوى الجامعة، ال

 .املراحل التعليمية، ويف مختلف التخصصات

 وال بد يف مقدمة هـذه الدراسـة مـن عـرض وضـع تكنولوجيـا املعلومـات

خـالل  يف التعليم العايل الفلسطيني يف الظروف التي مر بها الشعب الفلسطيني 

تبنت وزارة الرتبية والتعليم العايل بالتعاون مـع الجامعـات فلقد .  الفرتة الحالية

ــا ــيم تكنولوجي ــالنهوض بتعل ــة ب ــيات الخاص ــن التوص ــد م ــسطينية العدي  الفل
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 املعلومات، كا بذلت جهـودا كبـرة يف بنـاء شـبكة اتـصاالت اكادميـة علميـة بـن الجامعـات 

ال ان جميع هـذه املحـاوالت م ا. الفلسطنية لتبادل املعلومات وتشجيع البحث العلمي املشرتك

يكتب لها الخروج اىل حيز التنفيذ بسبب عدم توفر الدعم املـادي املطلـوب وضـعف التنـسيق 

ويشر الدكتور بديع الـرسطاوي . بن الجامعات وعدم االستغالل الصحيح للموارد املتوفرة احيانا

، اىل أن 2جامعات الفلسطينيةيف تقرير له حول برامج علم الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات يف ال

هذه الجامعات قد قامت بتطوير مناهجها لي توفر حدا مقبوال من الخربة والتعليم لطلبتها يف 

مجال الحاسوب وعلومه ومهاراته، ونجحت بعض الجامعات يف تقديم بعض املساقات االجبارية 

طينية مثـل جامعـة واستطاعت بعض الجامعـات الفلـس. يف علم الحاسوب لكافة طلبة الجامعة

القدس وجامعة بيت لحم وجامعة بيززيت يف بنـاء شـبكات معلومـات متطـورة تـستطيع مـن 

 . خاللها توفر خدمات االنرتنت للعاملن والطلبة عىل حد سواء

وتهدف هذه الدراسة إىل تحديد مفهوم التعليم املتازج، ثـم التطـرق إىل خصائـصه 

كـا تهـدف اىل دراسـة امكانيـة تطـوير .  تطبيقـهوفوائده والعوائق التـي تقـف يف سـبيل 

مهارات استخدام تكنولوجيا املعلومات لدى رشيحة محددة من الهيئة التدريسية والطلبـة، 

 وتطوير اسرتاتيجية تساعد يف وضـع األسـس التـي مكـن اتباعهـا لنـرش الثقافـة الحاسـوبية

ــسطينية ــات الفل ــارات ا.  يف الجامع ــوير مه ــضا اىل تط ــدف اي ــا ته ــاتك ــتخدام التقني  س

 الحديثــة املــستخدمة يف التعلــيم، مثــل الحاســوب وتطبيقاتــه املختلفــة ومــصادر املعرفــة 

االلكرتونية، وغرس مفهوم التعلم الذاي، وذلك من خالل املزج بن التعليم الصفي والتعلـيم 

 .بـة، لخلق ثقافة حاسوبية لدى املدرسـن والطل Blended Learningاإللكرتوي بنسب متساوية

برامج علم الحاسوب وتكنولوجيـا املعلومـات يف الجامعـات الفلـسطينية، جامعـة القـدس، .  بديع الرسطاوي2
2005 
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ًونظرا ألن اشـكال التعلـيم اإللكـرتوي كثـرة ومتنوعـة، وتختلـف بـاختالف الظـروف واالطـراف  ً

عن بعد، والـتعلم يف داخـل غـرف الـصفوف، ستقتـرص 7املشاركة يف العملية التعلمية، كالتعلم 

هذه الدراسة عىل شكل واحد فقط، وهـو التعلـيم الجـامعي املـتازج أي اسـتخدام الحاسـوب 

 .  التقنيات الخاصة باملعلومات يف التدريس داخل غرف الصفوفوغره من 

وتشتمل عملية التحول نحو هذا الشكل من  التعليم املتعدد الوسـائط، عـىل مجموعـة 

من الخطوات تبدأ باعداد املقرر او املحتوى التعليمي بشكل يسمح باسـتخدام وسـائل التقنيـة 

لزمات الرضورية للمدرسن والطالب التي مكـنهم كا تشمل هذه العملية  توفر املست. الحديثة

من اسـتخدام هـذا االسـلوب يف الـتعلم والتعلـيم، والتـي تتطلـب اسـتخدام تطبيقـات التقنيـة 

الحديثة يف تدريسها، ملعرفة الفوائد والعوائق املرتتبة عىل ذلك، ولذلك ال بد من تدريب الطلبة 

م عـىل اسـتخدامها يف الدراسـة او التـدريس، واالساتذة عىل هذه التقنيات ملعرفة مـدى قـدرته

وتحديد السبل الفضىل لتشجيع األساتذة  عىل تطوير مهاراتهم، وزيادة وعيهم بأهمية استخدام 

 . مصادر املعرفة االلكرتونية واألدوات املستخدمة يف ايصالها اىل املتعلمن
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 التعليم الجامعي املتازج

ن أفـضل الطـرق والوسـائل لتـوفر بيئـة تعليميـة تفاعليـة يبحث الرتبويون باستمرار ع

وتعتـرب تقنيـة املعلومـات ممثلـة يف . لجذب اهتام الطلبة وحثهم عىل تبـادل اآلراء والخـربات

الحاسب اآليل واإلنرتنت ومايلحق بها من وسائط متعددة لالتصال، من أنجـح الوسـائل لتـوفر 

قيـق التكامـل بـن الجوانـب النظريـة والجوانـب هذه البيئـة التعليميـة، التـي تعمـل عـىل تح

التطبيقية، وتتـيح الفرصـة الكـساب املتعلمـن مهـارات متقدمـة يف التفكـر، والتكامـل يف بنـاء 

املناهج الدراسية وربطهـا بالبيئـة املحليـة واحتياجـات املجتمـع،  اضـافة اىل دورهـا يف مراعـاة 

 . الفروق الفردية بن املتعلمن

ان املهارات االساسية الالزمة الستخدام تقنية املعلومـات مـن الـرضورات ولهذا اصبح اتق

الهامة يف التعليم، ملا لها من دور هـام يف تـسهيل التواصـل والحـصول عـىل املعلومـات واعـداد 

وان عدم اتقـان هـذه املهـارات العـرصية يحـد مـن تفاعـل املدرسـن مـع . البحوث والدراسات

فلقــد اصــبح  اســتعال . ملعرفــة الــرضورية لعمليــة التــدريسطلبــتهم ، والوصــول اىل مــصادر ا

. الحاسوب وشبكة املعلومات االلكرتونية  من املتطلبات الرئيـسة يف عمليـة التـدريس والبحـث

واصبح التعليم وتزويد الطلبـة باملعلومـات يحتـاج اىل اسـتخدام الحاسـوب وغـره مـن وسـائل 

د يف العمليـة التعليميـة، خاصـة وان العديـد مـن التكنولوجيا الحديثة،  ملواكبة كل ما هو جدي

املصادر واملراجع واملعلومات اصبحت تخزن بصورة الكرتونية، واصـبحت امكانيـة العـودة اليهـا 

 اضـافة اىل مـا تـوفره مثـل . واستخدامها، تفـرض معرفـة ومهـارة يف اسـتخدام التقنيـة الحديثـة

ولهذا م تعد مصادر املعرفة التقليدية . اتهذه التقنية من سهولة ورسعة يف الوصول اىل املعلوم

ــتعانة  ــرضوري االس ــن ال ــبح م ــة، واص ــصورة كامل ــة ب ــادة التعليمي ــىل امل ــصول ع ــة للح  كافي

ــة ــة التــي تخــزن معلوماتهــا بــصورة الكرتوني  واصــبحت القــدرة يف . ببنــوك املعلومــات الحديث
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 تطـور التعلـيم وتقدمـة الوصول اىل هذه املصـادر واسـتخدامها مـن العوامـل التـي تسـاهم يف

واصبح من الرضوي ان يجيد املدرس والطالب يف الجامعة املهـارات الرضوريـة . وتحسن جودته

 .التي مكنها من استخراج هذه املعلومات واستخدامها بصورة سهلة ورسيعة

ويعـرف الـبعض . والواقع ان الكثر من املدرسن ال يتقنون مهارات اسـتخدام الحاسـوب

ات استخدام الحاسوب بشكل عام، وال يتقن استخدام اإلنرتنت، كا يتقن عـدد كبـر منهم مهار

. من األساتذة مهارات الطباعة باإلنجليزية ويواجهـون مشـكلة يف الطباعـة بالعربيـة او العكـس

واذا كانت مثل هذه املهارات رضورية يف الظروف الطبيعيـة للتعلـيم، فانهـا تبـدو اكـر اهميـة 

ات الفلسطينية التي تعيش يف حالة حصـار وعـزل عـن بعضـها الـبعض، بسـبب بالنسبة للجامع

الظروف التي يفرضها االحتالل، مثل اقامة الحـواجز التـي تعيـق التنقـل مـن مكـان اىل مكـان، 

اضـافة اىل مـا تعانيـه هـذه . والتواصل مـع مراكـز التعلـيم ومصـادر املعلومـات بصـورة سـهلة

 .  ل عىل املراجع واملصادر الكافيةالجامعات من نقص يف امكانية الحصو

اسـتخدام التقنيـة   Blended Learningويقصد بالتعليم الجـامعي املـتازج يف هـذه الدراسـة

ويـتم . الحديثة يف التدريس دون التخيل عن الواقع التعليمـي املعتـاد، والحضـور يف غرفـة الصـف

م آليـات االتصـال الحديثـة، الرتكيز عىل التفاعل املبارش داخـل غرفـة الصـف عـن طريـق اسـتخدا

ُومكن وصف هذا التعليم بأنه الكيفيـة التـي تـنظم بهـا . كالحاسوب والشبكات وبوابات اإلنرتنت

املعلومات واملواقف والخربات الرتبوية التي تقدم للمـتعلم عـن طريـق الوسـائط املتعـددة التـي 

لنوع من التعليم، باختصـار الوقـت ويتميز هذا ا.  توفرها التقنية الحديثة او تكنولوجيا املعلومات

 والجهد والتكلفه، من خالل ايصال املعلومات للمتعلمن بـأرسع وقـت، وبصـورة مكـن مـن ادارة
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العملية التعليمية وضبطها، وقياس وتقييم أداء املتعلمـن، إضـافة إىل تحسـن املسـتوى العـام 

 .للتحصيل الدرايس، وتوفر بيئة تعليمية جذابة

حارضة هي إحدى طرائق التدريس املعتمـدة عـىل إلقـاء املعلومـات، فـان واذا كانت امل

استخدام الوسائط التقنية األخـرى باالشـرتاك معهـا، يسـاعد يف الـتخلص مـن املظـاهر السـلبية 

اذ يجـب أن  . للتعليم التقليدي، الذي يعتمـد عـىل القـاء املعلومـه بـالقراءة مـن قبـل املحـارض

اإلبداع واإلبتكار من خالل مشـاركة فعالـة بـن املـدرس والطالـب، يساعد التعليم عىل التفكر و

وتساعد الوسائط التقنية املستخدمة يف ايصال املعلومات، اذا اسـتخدمت بالشـكل املناسـب، يف 

ومـن . خلق االجواء التي تساعد عىل التفاعل والتفكر النقدي واملشاركة بـن املـدرس والطالـب

 يف التعلـيم، ال بـد ان يتـوفر لـدى املـتعلم واملعلـم املهـارات اجل استخدام الوسـائط املتعـددة

ويعني ذلك ان تتوفر لدى املـتعلم واملعلـم،  القـدرة . الرضورية الستخدام تكنولوجيا املعلومات

عىل استخدام الوسائط املتعددة املستعملة يف اقتناء املعلومات ومعالجتهـا وتخزينهـا وتوزيعهـا 

النصية واملصورة، بواسطة أجهزة تعمل إلكرتونيا، وتجمع بن أجهـزة ونرشها يف صورها املختلفة 

 . الحاسب اآليل، وأجهزة االتصال، وشبكة املعلومات األلكرتونية

 ؟ما هي الوسائط املتعددة 

   ان عـنـارص التعـلـيم الـجـامعي عدـيـدة ومتنوـعـة، وـهـي الـطـالب واملدرـسـن واملـنـاهج 

لتعليم الجـامعي املـتازج، اضـافة اىل العنـارص السـابقة اىل ويلجأ ا. التعليمية واالدارة والتقييم

تكنولوجيا املعلومات، وهي كل ما يستخدم يف مجال التعليم من تقنيـة معلوماتيـة، كاسـتخدام 

ـة ـة والعاملـي ـبكاته املحلـي ـه وـش ـيم . الحاـسـب اآليل وتطبيقاـت ـددة للتعـل ـائط املتـع وتـشـمل الوـس

األساليب، منها ما يرتبط باعداد املـواد الدراسـية بشـكل االلكرتوي اشكاال عديدة من التقنيات و

ـذه ـرض ـه ـرق ـع ـرتبط بـط ـا ـي ـا ـم ـميم، ومنـه ـراج والتـص ـوير واالـخ ـة والتـص ـرتوي، كالطباـع  الـك
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 املواد الدراسية داخل الصفوف من تقنيات مختلفة كالحاسوب وجهاز العرض، ومنها ما يـرتبط 

 .  الشبكات املحلية والعامليةبتخزينها ونقلها واسرتجاعها بطريق سهلة ورسيعة من خالل

 للتعلـيم، ثـم ظهـرت اسـطونات CDوشهد عقـد الثانينيـات ظهـور األقـراص املدمجـة 

. ،  ثم جاء انتشار اإلنرتنت والربيد االلكرتوي وبنوك املعلومات املختلفة )DVD(الفيديو الرقمية 

ريات واملجـالت ويدخل ضـمن هـذه الوسـائط وسـائل التعلـيم املتـوفرة عـىل االنرتنـت، والـدو

وقد تكون هذه الوسـائط التعليميـة محـددة بوقـت . اإللكرتونية املتخصصة يف مجاالت محددة

معن مثل الربامج التلفزيونية او اإلذاعية، وغر محددة بوقت مثل أرشطة الفيديو والتـسجيالت 

عة، التـي ثـم تـوفرت الكـامرات املرئيـة املـسمو. الصوتية، حيث مكن االستاع لها يف أي وقت

وفرت الفرص من اجل االجتاعات عـىل اإلنرتنـت، واملـؤمرات الفيديويـة، وغرهـا مـن وسـائل 

كا يـستخدم املـدرس يف عـرض املعلومـات ورشحهـا داخـل .  االتصال والحصول عىل املعلومات

غرفة الصف، مجموعة من الوسائط االلكرتونية املتعـددة، تتمثـل يف مجموعـة مـن الربمجيـات 

تـصلح للتعلـيم ونـذكر مـن هـذه الوسـائط التـي . اعد يف عرض املادة بسهولة ووضوحالتي تس

، او الربمجيات التي تساعد ، او الربمجيات التي تساعد ""البوربوينتالبوربوينت"" تطبيقات العرض املري  تطبيقات العرض املري اإللكرتوي وتحقق فعالية كبرة،

ويجـب ان . قواعد البيانات وغرها من املواد التعليمية، من خالل جهاز الحاسـب اآليليف عرض يف عرض 

 .س عىل معرفة بطرق استخدامها من اجل إعداد هذه العروضيكون املدر

 التعليم التقليدي والتعليم املتازج

ويعتـرب هـذا .  املتازج  مكمال ألساليب التعليم الرتبوية العاديةيعد التعليم 

 إذ أن التعليم رافدا كبرا للتعليم  الجامعي التقليدي الـذي يعتمـد عـىل املحـارضة،

 غاية بحد ذاتها، بل هـي وسـيلة لتوصـيل املعرفـةًست هدفا أو تقنية املعلومات لي
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ًوهي  تجعل املتعلم مستعدا ملواجهة متطلبات . وتحقيق األغراض املعروفة من التعليم والرتبية

ولهـذا يـدمج هـذا األسـلوب . الحياة، التي أصبحت تعتمد بشكل أو بآخر عىل تقنية املعلومات

ولـن يكـون اسـتخدام . ه،  بصورة سـهلة ورسيعـة وواضـحةمع التدريس املعتاد فيكون داعا ل

. التعليم املتازج ناجحا، إذا افتقر لعوامل أساسية من عنارص تتوفر يف التعليم التقليـدي الحـايل

فهذا األخر يحقق الكثر من املهام بـصورة غـر مبـارشة أو غـر مرئيـة، حيـث يـشكل الحـضور 

 العمـل املـشرتك، ويغـرس قـيا تربويـة بـصورة غـر ًالجاعي للطالب أمرا هامـا، يعـزز أهميـة

اضافة اىل ان االتـصال مـع النـصوص املكتوبـة هـام جـدا،  اذ يـدفع اىل التفكـر بعمـق . مبارشة

كا يهدف التعليم الجامعي اىل تطوير مهارات التفكر النقـدي . بالنصوص التي يتم التعامل بها

 الفـرد طريقـة الحـصول عـىل املعرفـة واكتـسب فـإذا تعلـم. واإلبداعي، واساليب توليد املعرفة

املهارات الرضورية لتوليدها، حقق التعليم الجامعي اهدافه، اذ مكـن ذلـك الطالـب الجـامعي 

ان أهـم دور للتعلـيم الجـامعي هـو تحقيـق حاجـات .  من متابعة تعلمه وبحثـه يف املـستقبل

ملتازج، هو انسب الطرق لتعويـد ولعل التعليم ا. الطالب اإلبداعية، وحاجات املجتمع العملية

املتعلم عىل التعلم املستمر، األمر الذي مكنه من تثقيف نفـسه وإثـراء املعلومـات مـن حولـه، 

 .اضافة اىل أن ما يتميز به من خصائص، كمرونة الوقت وسهولة اإلستعال

 التقنيـة ويرى عدد من الرتبوين والخرباء، أن التعليم املتازج أو التعليم باالعتاد عىل

الحديثة، قد يلقى مقاومة تعيق نجاحه، إذا أخـل بـسر العمليـة التعليميـة الحاليـة، أو هـدد 

املعلم واملتعلم، وها مثالن املكونات االساسية، إضـافة اىل  املنـاهج التعليميـة، : أجد أطرافها

 التعلـيم، ان ولهذا السبب يعد من الرشوط االوىل لنجـاح هـذا االسـلوب يف.  والربامج االدارية

ــة ــيم العادي ــادرا. يكــون مكمــال الســاليب التعل ــم ق ــد ان يكــون املعل ــك ال ب ــتم ذل ــي ي   ول
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كـا يجـب ان . عىل استخدام تقنيات التعليم الحديثـة، واسـتخدام الوسـائل املختلفـة لالتـصال

 تتوفر لدى الطالـب املهـارات الخاصـة باسـتخدام الحاسـب اآليل واالنرتنـت والربيـد االلكـرتوي،

وتوفر البنية التحتيه والتي تتمثل يف إعداد الكوادر البرشية املدربة وتـوفر خطـوط اإلتـصاالت 

اضـافة اىل تـوفر الربمجيـات . املطلوبة التي تساعد عىل نقـل هـذا التعلـيم اىل غـرف الـصفوف

اىل وإن تطبيق مناهج وطرق التعليم املـتازج يحتـاج . واالجهزة الالزمة لهذا النوع من التعليم

 :تحقيق التصور التايل

توفر مختربات الحواسب اآللية ووضـع شـبكات املعلومـات املحليـة والعامليـة يف متنـاول .1

 .الطالب 

تزويد املعلم واملتعلم باملهارات الرضورية الستخدام الوسائط املتعددة، ومن خـالل تـوفر .2

 .  الدورات التدريبية الالزمة

 . لهذا الشكل من التعليمتوفر املناهج التعليمية املناسبة.3

ان يصبح املعلمـون قـادة ومرشـدين لتعلـيم طالبهـم مـن خـالل اسـتخدامهم للحواسـب .4

وتطبيقاتها وشبكات املعلومات املحلية والعاملية وانتاج املواد التعليمية املناسبة واملتنوعة 

 .للتدريس

 التقنيـات  وتتضمن هذه الرؤية ثالثة محاور، يرتكز املحور األول عـىل رفـع مـستوى

املوجودة يف غرف الصفوف، وإعداد التدريب الالزم للمدرسـن، وربـط املؤسـسات التعلميـة 

ويتضمن املحور الثاي تدريب الطالـب الجـامعي . ببعضها البعض وبالشبكة العاملية لإلنرتنت

ويتمثـل املحـور الثالـث يف تـوفر اسـرتاتيجية . عىل االعتاد عـىل الـذات والتعلـيم املـستمر

ــال ــتازجل ــامعي امل ــيم الج ــيم التعل ــشامل .  رشاف وتقي ــوم ال ــتمعن يف املفه ــر وال  ان النظ

للتعليم املتازج يشر اىل أنه مكن أن يحقق العديد من األهداف، كزيادة فاعليـة املدرسـن 

 للمـدرس وزيادة عدد طالب الشعب الدراسية، وتوفر املناهج الدراسية بصورتها اإللكرتونيـة
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لة تحديثها يف كـل عـام، وتـوفر الوقـت والتكـاليف، ونـرش التقنيـة يف املجتمـع والطالب، وسهو

ومكن أن يوفر  هذا الشكل من التعليم الفرصة لتقـديم . وإعطاء مفهوم أوسع للتعليم املستمر

 . املادة التعليمية للطالب بصورة واضحة وامكانية العودة اليها بسهولة

  يف جامعة بيت لحماستخدام التقنية الحديثة يف التعليم

رغم ان تكنولوجيا املعلومات ظلت تتطور خالل العقود الثالثة املاضية، اال ان حـضورها 

كجزء من الحياة االكادمية يف جامعة بيت لحـم جديـد نـسبيا، وكـان اول جهـاز للحاسـوب تـم 

 مـن اجـل تنفيـذ الخـدمات HP300 وهـو مـن نـوع 1980استخدامه يف جامعة بيت لحـم عـام 

. ارية يف الجامعة، وكان يستخدم من قبل عدد محدود جدا من الباحثن يف القيـام ببحـوثهماالد

يف دائرة الفيزيـاء، اال ان عـدد االجهـزة املتـوفرة 1981وتم استخدام الحاسوب للتدريس يف عام 

 مـن اجـل 1986وتم تأسـيس اول مختـرب للحاسـوب عـام . كان قليال جدا، ال يتجاوز ستة اجهزة

لطلبــة واملدرســن يف الجامعــة، وبقــي اســتخدامه محــدودا يف الــسنوات االوىل، وتــم اســتخدام ا

 جهازا، ثم أضيف اليها عدد آخر، فوصـلت اىل 60 ووصل عدد االجهزة اىل 1991تجديده يف عام 

واستخدم هذا املخترب يف تلك الفرتة الغـراض التـدريس يف كليـة العلـوم . 1993 يف نهاية عام 80

يــة وادارة الفنــادق، وللــدورات املختلفــة التــي كــان ينظمهــا معهــد الــرشاكة والتمــريض والرتب

 . املجتمعية يف الجامعة

فقـد . 19913ويعود استخدام الربيد االلكرتوي يف الجامعة اىل بدايـة عـام 

جرت محاوالت فردية مـن قبـل العـاملن يف الجامعـات الفلـسطينية السـتخدام 

 ، فقد قام احـد اعـضاء الهيئـة التدريـسية يفاالتصال عن طريق الربيد االلكرتوي

 

 2006 حزيران 2  مقابلة شخصية مع الدكتور سليم الزغبي، رئيس قسم الحاسوب يف جامعة بيت لحم، 3
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، وذلك عن طريق رشكـة 1991 جامعة بيت لحم بتجربة استخدام الربيد االلكرتوي يف ربيع عام 

AT&T وتم تجربة استخدام الربيد االلكـرتوي لفـرتة قـصرة عـرب حاسـوب الجامعـة العربيـة يف ،

 بالتعاون مع يارس 1992ة برزيت يف عام  من جامعالـلـه عبدالـلـهكا قام الدكتور عبد. القدس

 ، UVCPدوله، وهو محارض فلسطيني يف مدينة شيكاغو، باستخدام الربيد االلكرتوي عـرب شـبكة 

وكانـت اول الخـدمات الخاصـة بالربيـد االلكـرتوي يف ". زيتونـه"واطلق عىل هذه املحاولة اسم 

شرتك بـن مؤسـسة االمديـست  مـن خـالل مـرشوع مـ1993األرايض الفلسطينية قد مـت عـام 

Amideast ومؤسسة NOVIB الهولندية وذلك باشرتاك الدكتور سليم زغبي والدكتوره مايا فانـدر  

وكانت .  ، وكان مقرها يف مدينة القدسBaraka.orgوقد اطلق عىل هذه الخدمة اسم بركة . فلدن

دمة فـيا بعـد مـن قبـل هذه التجربة الريادية بداية ملرشوع اكرب، حيث تم استخدام هذه الخ

واصـبحت  اول خدمـة فعليـة للربيـد االلكـرتوي يف فلـسطن ) NGOs(املنظات غر الحكوميـة 

رياض امن وغرهم مـن . سليم زغبي و د. وقد تم تطوير هذه الخدمة من قبل د. Palnetباسم  

يت الـرشق يف ، وذلك بدعم السيذ فيصل الحسيني يف ب1994الخرباء يف تقنية املعلومات يف عام 

.  وال تزال هـذه الخدمـة تعمـل حتـى اليـوم، ومقرهـا يف جامعـة القـدس يف ابـو ديـس. القدس

 عدة محاوالت اخرى تجارية وغر تجارية مـن اجـل 1996وشهدت الساحة الفلسطينية يف عام 

كا بدأت الجامعـات الفلـسطينية . انشاء بريد الكرتوي، وظهرت عدة رشكات خاصة غر ربحية

ط بشكل مبارش مع خدمات الربيد االلكرتوي عن طريق الشبكات الدولية وذلك بدعم من بالرب

 .  والبنك الدويل وممولن آخرينUNDPمرشوع االمم املتحدة االماي 

واشـرتكت جامعـة بيـت لحـم بخـدمات الربيـد االلكـرتوي، وبخـدمات 

  ونوكــان مــستخدمو االنرتنــت يف الجامعــة ينحــرص. 1994االنرتنــت يف عــام 
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ويف . بصورة رئيسة يف عـدد مـن املدرسـن يف الكليـات العلميـة، وعـدد قليـل مـن كليـة اآلداب

 1995ونرش يف عام .  تم تعميم استخدام الربيد االلكرتوي عىل جميع املدرسن1994خريف عام 

اية وتعترب هذه البد.  دليل خاص باملشرتكن يف الجامعة، يرشح طريقة استخدام الربيد االلكرتوي

يف استخدام الربيد االلكرتوي واالنرتنت يف جامعة بيت لحم من البدايات املبكرة بالنسبة لغرها 

 . من الجامعات الفلسطينية االخرى

   وبقي الحاسوب خـالل التانينيـات مـن القـرن املـايض مجـال عمـل فئـة قليلـة مـن 

 يعملـون يف الـدوائر املختلفـة الباحثن واالكادمين، ومجموعـة مـن املـوظفن االداريـن الـذين

ولتسهيل تبادل املعلومات واملعرفة العلميـة الخاصـة باسـتخدام عـدد مـن تطبيقـات . للجامعة

، 1980الحاسوب، تم مبادرة احد املدرسن يف الجامعة، تكوين جمعية خاصة بالحاسوب يف عام 

اسـية، كالطباعـة كانت تهدف اىل تقديم العروض حول كيفيـة اسـتخدام بعـض التطبيقـات االس

كـا قـام مركـز الحاسـوب . وغرهـا MLS   ،Arab Starباستخدام برامج معالجـة الكلـات مثـل  

كـا . بتنظيم دورات خاصة باستخدام الحاسوب والربيد االلكرتوي لعدد محـدود مـن االسـاتذة

 باصـدار نـرشة خاصـة بتكنولوجيـا املعلومـات تحمـل عنـوان 1992قام مركز الحاسوب يف عـام 

Information Technology Newsletter ثم صدرت بعدها نرشه اخرى تحمل عنوان ، BU-Link كانـت 

واشرتك  . IT Newsletter نرشة اخرى تحمل عنوان 2001تصدر بصورة شهرية، كا صدرت يف عام 

، يف دورة قام بتنظيمها مجموعـة مـن 1990عدد من طلبة الصحافة واالعالم يف الجامعة يف عام 

وسـائل االتـصال "سن الفنلندين من جامعة دياكونيا يف جامعة بيـت لحـم، تحمـل عنـوان املدر

، تم تدريبهم فيها عىل عدد مـن التطبيقـات الخاصـة معالجـة الـصور وتـصميم املواقـع "الجديدة

 ، مـا 1997edu.bethlehem.wwwوتم انشاء اول موقع الكرتوي للجامعة يف عـام . واستخدام االنرتنت
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شجع بعض االساتذة عىل انشاء مواقع اخرى عىل االنرتنـت، منهـا موقـع  اعالمـي حـول مدينـة 

بيت لحم، أنيشء مناسبة الذكرى االلفية الثانية مليالد السيد املسيح، ثم قام عدد مـن االسـاتذه 

ذلك موقع خاص بالطلبـة واملدرسـن وانيشء بعد . باعداد مواقع خاصة بهم عىل موقع الجامعة

ثم انشئت مواقع مختلفة  للكليات او الدوائر . Intranet BU – http://campus.bethelhem.eduيسمى

.. The Star of Bethlehem" نجمـة بيـت لحـم"يف الجامعة، وجريدة الكرتونية للطلبة تحمل عنوان 

 Bethlehem University Academic Portalلبـة وتم ايضا انشاء بوابة الكرتونية خاصـة باملدرسـن والط

من اجل تزويدهم باملعلومات الخاصة باملساقات وقوائم االساء للـصفوف وجـداول العالمـات 

 .وغرها من الخدمات االكادمية املختلفة

 بتمويـل مـن مؤسـسة كـونراد ادينـاور 1999  وتم انشاء مخترب آخر للحاسوب يف عـام 

 63 يف مبنـى االلفيـة الجديـد، ويحتـوي عـىل 2000خترب ثالث يف عام  جهازا، وم31يحتوي عىل 

.  جهـازا198ووصل عدد االجهزة املتوفرة للطلبـة يف جامعـة بيـت لحـم مـا يقـرب مـن .  جهاز

وبــدأت الجامعــة عــن طريــق مركــز الــرشاكة املجتمعيــة بعقــد دورات تدريبيــة يف اســتخدام 

اتفاقية مع جامعة دياكونيـا يف فنلنـدا مـن اجـل تكنولوجيا املعلومات الحديثة، وقامت بتوقيع 

كـا قامـت الجامعـة بتـشجيع تكنولوجيـا . تنظيم دورات لطلبة الجامعـة يف مجـاالت مختلفـة

املعلومات من خالل املنح التي كانت تقدم للمدرسن يف مجال االبحاث، وذلـك بـسبب ظـروف 

 ادارة الجامعـة االسـاتذة عـىل ، وشـجعت"انتفاضـة االقـىص"االغالق التي كانت تتم خالل فرتة 

وضع املواد التدريسية للطلبة عىل موقع الجامعة، لي يتمكن الطلبة من التواصل مع االسـاتذة 

وقام احد االساتذه بتصميم موقع ملـساق . يف حاالت االغالق، وحتى ال تتعطل العملية التعليمية

 ".م واالخراجالتصمي"الكرتوي باللغة العربية عىل االنرتنت يحمل عنوان 
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 نتيجـة للخطـة الخمـسية لتطـوير 2000  وكان تطوير مركز الرشاكة املجتمعية يف عـام 

الجامعة، من العوامل الرئيسية يف تنظيم الدورات واملساقات الخاصة بتدريس االنرتنت للطلبـة 

ومـات  كا تربعت الحكومة الفنلندية بتجهيز مركز تكنولوجيـا املعل. يف داخل الجامعة وخارجها

Digital Media Center مزود باجهزة حديثة، ساعدت عىل زيـادة اسـتخدام االنرتنـت وغرهـا مـن 

 Computerوتم افتتـاح تخـصص جديـد للحاسـوب يف الجامعـة.  الربمجيات املختلفة يف الجامعة

Information Systems وتم يف نفس الوقت اعداد مخترب جديد لطلبة الحاسوب مزود 2004  عام ، 

  اما فيا يتعلق بالتعليم االلكـرتوي، فلقـد كانـت املحـاوالت االوىل يف هـذا .حدث التجهيزاتبا

 يف التعلـيم االلكـرتوي، وبرنـامج Claroline عندما تم استخدام برنامج 2003املجال تعود اىل عام 

Moodle وعقدت عـدة ورشـات عمـل مـن اجـل رشح طريقـة اسـتخدام الربنـامج 2005 يف عام ،

 مدرسـا يـستخدمون 25ويوجد اآلن ما يقرب من . ، اشرتك فيها عدد محدود من املدرسناالخر

 .هذا الربنامج يف التدريس وتصميم االمتحانات

قبـل عـامن بـدعم مـن Digital Media Center    وكان انشاء مركز االعـالم االلكـرتوي  

كبــرة يف مجــال دعــم الحكومــة الفنلنديــة وبــارشاف جامعــة دياكونيــا يف فنلنــدا، خطــوة 

استخدام الحاسوب يف التعليم، فلقد احتوى املركز عىل العديد من االجهزة التقنية العرصية 

وتـم . والربمجيات املتنوعة، اضافة اىل غرفة خاصة بالتسجيل االذاعـي والتـصوير التلفزيـوي

التعلـيم استخدم هذه املركز منذ انشائة، كمخترب الساتذة الجامعـة مـن اجـل اعـداد مـواد 

بوسائط متعددة، كا نظمت فيه ورشات عمل مختلفة من اجل تزويد املدرسـن باملهـارات 

 وتقوم الجامعـة. الحاسوبية الرضورية، لتمكينهم من استخدام الوسائط املتعددة يف التعليم
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حاليــا بوضــع خطــة مــن اجــل تــوفر الفــرص للمدرســن يف مختلــف الكليــات، لالســتفادة مــن 

وجودة يف هـذه املركـز، لتطـوير وسـائل التعلـيم يف مختلـف تخصـصاتهم، وذلـك االمكانيات امل

وقد اضـيف اىل هـذه املركـز يف شـهر تـرشين .  باستخدام التقنيات العرصية املوجودة يف املركز

الثاي من هذا العام، غرفة خاصـة بالتـدريس مـزودة بـاجهزة اتـصال عـرب االقـار الـصناعية او 

  مكن من التدريس او عقـد نـدوات عـن بعـد باالشـرتاك مـع Video Conferencing Roomالتلفون

حيث يتمكن املدرس من القاء محارضة يف جامعة بيت لحم، ويتابعـة يف نفـس . جامعات اخرى

الوقت مجموعة اخرى من املستمعن يف جامعة اخرى او مكان آخر، وذلك مـن خـالل شاشـات 

تخدم هـذا الـصف لتـدريس الطلبـة يف غـزه ويـس. متعددة قد يشرتك فيها اكر من طرف واحد

بسبب عدم مكنهم من االلتحاق بالجامعة بسبب رفض السلطات االرسائيليـة مـنحهم تـصاريح 

 .    للدراسة يف جامعة بيت لحم
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 يف جامعة بيت لحممهارات التعليم األلكرتوي 

 Blendedط  تهدف هذه الدراسة اىل دراسـة امكانيـة اسـتخدام التعلـيم املتعـدد الوسـائ

Learning مــن خــالل تطــوير مهــارات اســتخدام الحاســوب لــدى رشيحــة محــددة مــن الهيئــة 

كـا يهـدف اىل تطـوير اسـرتاتيجية تـساعد يف وضـع . التدريسية والطلبة يف جامعة بيـت لحـم

االسس التي مكن اتباعها لنرش الثقافة الحاسوبية يف الجامعة من اجل تشجيع الهيئة التدريسية 

خدام وسائل التقنية الحديثة يف التدريس والبحث، وتـشجيع الطلبـة عـىل اسـتخدامها، عىل است

وكـان مـن الـرضوري لتحقيـق . وتنمية قدراتهم الخاصة بطرق البحث والحصول عىل املعلومات

هذا الهدف القيام بدراسة مسحية، من اجل تحديد االهداف التي تسعى اليهـا هـذه الدراسـة، 

 :ا ييل والتي مكن تحديدها م

تحديد االمكانيات املوجودة حاليا يف جامعة بيت لحم يف مجال اسـتخدام الحاسـوب يف 

 التعليم 

تحديد الحاجات املوجودة حاليـا لـدى الهيئـة التدريـسية والطلبـة مـن اجـل اسـتخدام 

 . الحاسوب يف التعليم

 التعلـيم، تحديد املشكالت التي تواجه املدرسن والطلبة يف حالة استخدام الحاسـوب يف

 .  والتعرف عىل الصعوبات املحتملة

وتحديد االجراءات التي يجب اتباعها لتوفر امكانية استخدام التقنية الحديثة يف التعلم 

 .والتعليم

  ومن اجل دراسة امكانية تحقيق هذه االهـداف وامكانيـة اسـتخدام التعلـيم املتعـدد 

 : الوسائط، تم تنفيذ الخطوات التالية
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يتم من خاللهـا جمـع . بانة خاصة بالهيئة والتدريسية واخرى خاصة بالطلبةاعداد است.1

املعلومات الالزمة التي تساعد يف وصف الحالة الحارضة، وتحديد آفاق العمل من اجـل 

 . تشجيع التعليم املتازج

عقد ورشة عمل ملجموعة من افراد الهيئة التدريسية واخرى للطلبة مـن اجـل التعـرف .2

 . تطوير املهارات الحاسوبية لدى املدرسن والطلبةعىل امكانية 

تطبيق عميل للتعليم املتازج يف احدى املساقات، للتعرف عـىل الفوائـد التـي مكـن ان .3

 . يجنيها املعلم واملتعلم من خالل استخدام هذه التقنية الجديدة

اللهـا وقد ساعدت نتائج هذه الخطوات الثالث يف التعرف عىل اسرتاتيجية مكـن مـن خ

 .  نرش الثقافة الحاسوبية يف الجامعة بصورة عامة

    نتائج اإلستبانة 

من خالل دراسة نتائج العينة التي تم اختيارها للدراسة، ندرك ان مصدر اكتـساب الطلبـة 

املعرفة يف استخدام الحاسوب هي الجامعة ما فيها من مختربات ووسائل تقنيـة مختلفـة، كـا ان 

 10تخدام الطلبة للحاسوب وشبكة املعلومات بالساعات قليل جـدا وال يتعـدى املعدل اليومي الس

، يف حـن ال يـصل معـدل اسـتخدام اغلبيـة الطلبـة %13ساعات، سوى لعدد قليل جـدا يـصل اىل 

وتعود قلة االنتظـام .  للحاسوب او شبكة املعلومات االلكرتونية سوى ساعات محدودة يف االسبوع

كة املعلومات، اىل عـدم تـوفر الوقـت الكـايف السـتخدامها يف الجامعـة، يف استخدام الحاسوب وشب

 . وعدم توفر الحاسوب او شبكة املعلومات االلكرتونية يف البيت او البيئة التي يعيش فيها الطالب
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ويقترص استخدام الطلبة للحاسوب عىل الطباعة وتخـزين امللفـات، كـا تقتـرص فائـدة 

باإلضافة إىل الحصول عىل مقاالت او صور ) بريد إلكرتوي(علومات شبكة املعلومات يف إرسال امل

أمــا فــيا يتعلــق . تــرتبط موضــوعات االبحــاث التــي يكلفــون بهــا خــالل املــساقات املختلفــة

. بالتخصصية يف استعال شبكة املعلومات للحصول عىل املعرفة او لكتابة االبحـاث فهـي قليلـة

ن فائدة شبكة املعلومات يف الحـصول عـىل معلومـات أوليـة وتشر النتائج إىل أن الطلبة يدركو

بينا قل استخدام الطلبة للحاسـوب .  وعامة، والتعرف عىل املؤسسات العلمية ومصادر املعرفة

كا تشر النتائج إىل . وشبكة املعلومات، كوسيلة للمناقشة والحوار مع املدرسن وكتابة األبحاث

حاسـوب وشـبكة املعلومـات يف املجـال الـدرايس يف الجامعـة، تقدير الطلبة ألهمية اسـتخدام ال

وذلك من خالل رغبتهم يف املشاركه يف الدورات الخاصة باستخدام الحاسوب وشبكة املعلومات، 

 .واستعانتهم بشبكة املعلومات العداد البحوث والتقارير وغرها من الواجبات

وب وشــبكة املعلومــات اىل وتعـود الــصعوبات التــي تواجـه الطلبــة يف اســتخدام الحاسـ

جوانب شخصية واقتصادية وفنية معا، اضافة اىل الجانب املتعلق بالثقافية املجتمعية والجانـب 

ويوجد لدى الطلبة بصورة عامة دافعية ذاتية الستخدام الحاسـوب . الخاص بالتأهيل والتدريب

ون إىل مراكـز الحاسـوب، وشبكة املعلومات باالعتاد عىل أنفـسهم، اال أن فئـة قليلـة مـنهم يلجـأ

وهـذا يؤكـد رضورة تـوفر اإلمكانيـات والخـدمات . مقابل تكلفة مادية من اجـل اعـداد ابحـاثهم

ويــشر ايــضا اىل ضــعف املهــارات الخاصــة يف القــدرة عــىل اســتخدام شــبكة . الــرضورية للطلبــة

. املتعلقة باملوضـوع" يةاملفتاح"املعلومات، باإلضافة إىل عدم القدرة عىل اختيار أو تحديد املصطلحات 

ًويالحظ أن نسبة عاليـة مـن الطلبـة يـستخدمون الحاسـوب أقـل مـن سـاعتن يوميـا، ونـسبة عاليـة 

 إن معظـم اسـتخدام الطلبـة للحاسـوب يف الفـرتة الـصباحية وذلـك لتـزامن. تستخدمه بشكل متقطع
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وفر الوقـت وقد شكل عـدم تـ.  ساعات الخدمات الحاسوبية مع بداية ونهاية محارضات الطلبة

ويعـود هـذا مـن وجهـة . الكايف للطلبة الستخدام الحاسوب، أهـم الـصعوبات إلتـي يواجهونهـا

كرة الواجبات املطلوبة منهم، ومحدودية االوقات املخصـصة السـتخدام الحاسـوب، : نظرهم إىل

عنـه وقلة الوقت بن املحارضات، وقرص اليوم التعليمي وانتهائه عند الساعة الرابعة، مـا ينـتج 

كــا أن مواعيــد الــدورات التــي تعقــد للطلبــة يف مجــال اســتخدام . تكثيــف بــرامج املــساقات

الحاسوب وشبكة املعلومات، ال تتالءم مع جداولهم الدراسية، باإلضـافة إىل قلـة عـدد املـرشفن 

واملتخصصن لتقديم املساعدة للطلبة عند استخدام الحاسـوب وشـبكة املعلومـات، وقلـة عـدد 

وقــد يرجــع الــسبب ايــضا إىل الــضعف يف دور أعــضاء الهيئــة .  ملتــوفرة يف الجامعــةالــدورات ا

التدريسية يف إرشاد الطلبة الستخدام الحاسوب وشبكة املعلومات، اضـافة اىل الـصعوبات التـي 

تعود إىل الجانب االقتصادي، رغم التكلفة املعقولة التي يلتزم بها الطالب عند اشرتاكه يف مركـز 

شارت النتائج إىل أن الوقت الحايل املتاح للطلبة الستخدام الحاسـوب باإلضـافة إىل وأ. الحاسوب

وهـذا يـشر اىل . ًأن عدد األجهزة املتوفرة حاليـا يعتـرب قلـيال لـسد احتياجـاتهم يف هـذا املجـال

رضورة مديد ساعات عمل مختربات الحاسوب، وإتاحة املجال أمام الطلبة الستخدام الحاسـوب 

 .ألسبوعية واألعياد، وتوفر مركز خاص للحاسوب بكل كليةيف العطل ا

وال زال الحاسوب وشبكة املعلومات ال مثالن حتى اآلن مركـز األولويـة يف 

ــتها، باإلضــافة إىل خــوف  ــاك فهــم ســطحي ألهمي املجتمــع الفلــسطيني، وهن

ًالوالدين من أن يشكل استخدام أبنـائهم للحاسـوب وشـبكة املعلومـات مـصدرا 

كا أن الحاسوب وشبكة املعلومـات، قـد يـضعفان العالقـات . ف سلوكهمالنحرا

 وتـشر هـذه الـصعوبات اىل وجـود.  األرسية بسبب االنشغال بها ملدة طويلـة
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 حاجــــة ملحــــة للتوعيــــة الجتاعيــــة حــــول أهميــــة الثقافــــة الحاســــوبية يف املجتمــــع 

 .  الفلسطيني

تـدريبهم عـىل املهـارات املرتبطـة    ومثلث اهم املشكالت التي واجهـت الطلبـة اثنـاء 

 :باستخدام التطبيقات السابقة فيا ييل

 :املعيقات املادية

فلم يتوفر العدد الكـايف مـن أجهـزة الحاسـوب يف املختـرب . نقص الحواسيب والربمجيات

الذي خصص لتدريب الطلبة، فلقد كان عدد االجهزة املتوفرة للـدورة هـي مانيـة اجهـزة، مـا 

اضـافة اىل عـدم تـوفر .  من الطلبة اىل العمل معا وبالتناوب عىل حاسوب واحداضطر كل اثنن

فقـد تـم اسـتخدام برنـامج ". البيج ميكـر"كل الربمجيات الالزمة، مثل برنامج تنسيق الصفحات 

خــاص بالنــصوص االنجليزيــة بــدل الربنــامج املعــرب، مــا خلــق صــعوبات اضــافية يف تنــسيق 

 املحليــة يف الجامعــة والقيــود املفروضــة عــىل املــساحات اضــافة اىل ضــعف الــشبكة. النــصوص

اضـافة اىل ان .  املخصصة لالستعال او الدخول اىل شبكة االنرتنـت وضـعف تغطيتهـا ورسعتهـا

، )الرابعـة بعـد الظهـر(العديد من مختربات الحاسوب يف الجامعة تغلق ابوابها يف فـرتة مبكـرة 

وذلـك لتـوفر الوقـت . ختلف كليات ودوائر الجامعةوهي الفرتة التي ينتهي فيها التدريس يف م

الكايف للطلبة من اجـل العـودة اىل منـازلهم عـرب الحـواجز التـي يفرضـها االحـتالل يف الظـروف 

كا تشكل الكلفـة العاليـة لالتـصاالت الالسـلكية، عقبـة يف طريـق االسـتخدام املكثـف . الحالية

 . لإلنرتنت وتعميم الثقافة الرقمية يف البيوت

 :املعيقات البرشية

عدم توفر الخدمات الفنية الالزمة يف املختربات املوجودة يف الجامعة مـن 

 اجل ارشاد وتوجيه الطلبة يف مجال استخدام التقنيات الجديدة، ذلـك ان الفـرتة
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التي خصصت لهذه الدورة التدريبية غر كافية الكتساب املهارات الرضورية، وغالبـا مـا يحتـاج 

. ر من دورة تدريبية واحدة، لي يتمكن من التمرس باملهارات الرضورية املختلفةالطالب اىل اك

قليــل، وان الخلفيــة " اســتخدام الوســائط التقنيــة املتعــددة"أن عــدد الطلبــة الــذين يجيــدون 

أن التعلـيم . املوجودة لدى العديدين منهم، ال مكنهم من املشاركة يف هذا املجـال مـن الـتعلم

. ًج يحتاج إىل تدريب مستمر للطلبـة واملدرسـن وفقـا لتجـدد الوسـائل التقنيـةالجامعي املتاز

ٍاضافة إىل أن اعداد محتويات عىل مستوى عال من الجودة،  يحتاج اىل وجـود مركـز متخـصص 

كـا يحتـاج هـذا االمـر اىل . ملساعدة املدرسن والطلبة يف اعداد مواد التعلـيم بـشكل الكـرتوي

نظمة الخاصة بالتدريس التي تعيق وضع طرق جديدة تنهض بـالتعليم، تعديل كل القواعد واال

ورغم الجهد الكبر الذي بذل من اجل تزويد الطلبة خـالل . وتساعد يف إظهار الكفاءة والرباعة 

هذه الدورة باملعارف الرضورية مـن اجـل تـسهيل عمليـة اعـداد النـصوص وغرهـا باسـتخدام 

لك م يكن كافيـا بدرجـة كبـرة مـن اجـل االسـتمرار يف العمـل وسائل التقنية الحديثة، اال ان ذ

فلقد واجه القسم االكرب من الطلبـة صـعوبات جمـة يف االسـتمرار يف اسـتخدام . بصورة منفردة

فقـد واجـه العديـد مـن . هذه الوسائل بصورة منفردة، دون وجود متابعة وارشـاد فنـي معهـم

. قنيـة التـي تـم اسـتخدامها يف هـذه الـدورةالطلبة صعوبات فنية خاصة باستخدام مـصادر الت

وتتمثل هذه الصعوبات يف عدم معرفة اسـتخدام االقـراص واملـساحات املتـوفرة عليهـا، وطـرق 

تخــزين امللفــات، وعــدم معرفــة الــربامج املختلفــة التــي تــستخدم لحفــظ امللفــات، اضــافة اىل 

طـرق الـدخول اىل الـشبكات املشكالت الناتجة عن استخدام الطابعات املشرتكة يف الـشبكات، و

وغالبـا مـا يتخلـف الطلبـة عـن . االلكرتونية املتوفرة يف الجامعة، والوصـول اىل املـادة املطلوبـة

ــي تحــدث  ــسيطة الت ــل هــذه املــشكالت الب ــاتهم يف الوقــت املحــدد، نتيجــة ملث ــسليم واجب  ت
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للطالـب يف اللحظات االخرة من موعـد تـسليم هـذه الواجبـات، مـا يخلـق اشـكاليات كثـرة 

 . واملدرس

 :التأهيل والتدريب

وان غياب برامج التأهيل والتدريب للطلبة بصورة عامة يعد مـن العوائـق االساسـية يف 

ورغم ان الجامعات تقوم بتنظيم عدد من الدورات التدريبيـة يف هـذا املجـال مـن . هذا املجال

النسبة للطلبة غر سـهلة، لعـدم خالل مركز الرشاكة املجتمعية، اال ان املشاركة يف هذه الربامج ب

وغالبا ما تكـون هـذه . تنوع موضوعات هذه الدورات ومناسبتها للموضوعات التي يهتمون بها

الدورات يف موضوعات متخصصة، ويـشرتك فيهـا افـراد مـن خـارج الجامعـة ومـن العـاملن يف 

 .مجاالت مختلفة يف املجتمع

لتعليم، يعاي من عدم الوضوح يف األنظمـة الزال استخدام الوسائط التقنية املتعددة يف ا

والطرق واألساليب التي يتم فيها، ونقص الحوافز التي تساعد يف استخدامه او تطوير املحتويات 

وتعاي الجامعات الفلسطينية ومنهـا جامعـة بيـت لحـم، مـن ضـعف .  املستخدمة يف التدريس

التـصاالت، ويظهـر ذلـك بـشكل أسايس فيا يخص استخدام التقنيـات الجديـدة للمعلومـات وا

 حاسـوب 198ويـصل عـدد الحواسـيب يف الجامعـة اىل . أسايس يف نقص الحواسيب والربمجيات

 طالـب منـتظم، اضـافة اىل الـف طالـب بـدوام جـزي مـن 2500يستعملها مـا يقـرب مـن 

العاملن يف ميادين مختلفة يف املجتمـع، يـشرتكون يف بـرامج ودورات مختلفـة تـستخدم يف 

ولقـد اقـيم قبـل عـامن يف جامعـة . ا اجهزة الحاسوب املتوفرة للطلبة بدوام كامـلمعظمه

 يهـدف اىل مـساعدة املدرسـن Digital Media Centerبيت لحم، مركز تكنولوجيـا املعلومـات 

اال ان عـدم تـوفر الطاقـات . عىل اكتساب مهارت جديـدة يف مجـال تكنولوجيـا املعلومـات

وطبيعة االنظمة والقوانن التي تنظم العالقة بينـه وبـن الكليـات البرشية الالزمة يف املركز، 
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والدوائر املختلفة، م تثمر حتى اآلن يف االستفادة مـن االجهـزة واملعـدات املتـوفرة فيـه، والتـي 

 .قامت بتقدمها الحكومة الفنلندية يف اطار دعمها الستخدام تكنولوجيا املعلومات يف فلسطن

 :خاصة بالهيئة التدريسيةتتمثل اهم النتائج ال

الحاجة امللحة اىل العديد من الدورات املتخصصة يف مجال استخدام تكنولوجيـا املعلومـات 

 .  واإلتصاالت يف التعليم

تشجيع املدرسن عىل استعال طرق واساليب غـر تقليديـة يف التعلـيم وتـساعد يف تفعيـل 

 .الحصة الصفية

ال اسـتخدام الحاسـوب وملحقاتـه يف التعلـيم مـع تشجيع التواصل وتبادل الخـربات يف مجـ

 .مدرسن آخرين ملكون الخربة يف داخل الجامعة او يف جامعات فلسطينية وعربية اخرى

النظر بجدية اىل موضوع التعليم اإللكرتوي ومحاولـة ايجـاد الـسبل املـثىل التـي تـساعد يف 

 . من املدرسن يف الجامعةدمجه مع األسلوب التقليدي يف التعليم والذي يتبعه الكثر

توفر األجهزة الحديثة للمدرسن، والربمجيات التطبيقية الرضورية، والتـي مكـن أن تـساهم 

 .يف اثراء املادة التعليمية

القيام بدراسات مستمرة ملعرفة ظروف ومعيقات استخدام الحاسوب من قبـل املدرسـن يف 

 .املجاالت املختلفة

 :يةاملنهاج او املادة التدريس

لي يتمكن املدرس من تقـديم املـادة بـصورة سـهلة وواضـحة باسـتخدام 

وسائل التقنية الحديثة، ال بد من ان يقوم بتحويـل املـادة التدريـسية املطبوعـة 

 وال بـد. اىل ملفات الكرتونية، مكن عرضها بسهولة من خالل االجهزة املستخدمة

 



37 

 

لطرق املناسـبة لطبيعـة املـادة التـي سـيتم  ان يتم اعداد املواد التدريسية للمـساق مـسبقا، بـا

ويستخدم املدرس اسم خاص بـه وكلمـة رس مكنـه مـن الـدخول للجهـاز، واالحتفـاظ .  تقدمها

مواده التدريسية عىل القرص الـصلب للجهـاز، او قـد يلجـأ اىل اسـتخدام االقـراص املتحركـة او 

وملا كانت الصفوف يف بنـاء األلفيـة . الذاكره املحمولة، ويقوم بتحميلها عىل الجهاز يف كل حصة

يف جامعة بيت لحـم مجهـزة بخطـوط لـشبكة االنرتنـت، يـستطيع االسـاتذه االحتفـاظ بـاملواد 

التدريسية عىل اجهـزة الحاسـوب املتـوفرة يف مكـاتبهم الخاصـة، ومـن ثـم الـدخول اليهـا عـرب 

ة االنرتنـت يف نفـس كا مكن استخدام شـبك. الشبكة، واستخدام امللفات املطلوبة يف كل حصة

او قد يـستخدم احـد املواقـع املخصـصة . الوقت لعرض امثلة او تقديم شواهد يف داخل الصف

للتدريس عىل الشبكة الداخلية االلكرتونية للجامعة، والتي يتمكن من خاللهـا كـل مـدرس مـن 

  Moodle : مثل برنـامج. وضع املواد التدريسية التي يرغب من طلبته االطالع عليها خالل املساق

   . Claroline او برنامج

عنــد مقارنــة أالســلوب املــستخدم يف تــدريس املــساقات بــالتعليم املــتازج واألســاليب 

 :التقليدية للتعليم تتبن لنا املزايا التالية لهذا التعليم

سهولة التواصل مع الطالب من خالل توفر بيئة تفاعلية مـستمره، وتزويـده باملـادة .1

واضحة من خـالل التطبيقـات املختلفـة، مـصحوبة بالرسـومات والـصور العلمية بصورة 

وذلــك مــن خــالل العــروض املرئيــة باســتخدام البوربوينــت او عــرض . والــصوت احيانــا

 . الصورمن خالل برامج مختلفة، او عرض مقاطع من االرشطة الفلمية او الفيديو

واملكـان يف العمليـة يتيح التعلـيم الجـامعي املـتازج الفرصـة لتجـاوز قيـود الزمـان .2

 . التعليمية، والحصول عىل املعلومات عرب شبكة املعلومات االلكرتونية يف التو واللحظة
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يتيح استخدام الربيد االلكرتوي التواصل بن املدرس والطلبة خـارج أوقـات الحـصص .3

الرسمية او الساعات املكتبية، كا أتاح للطالب امكانية ارسال استفساراته للمعلـم مـن 

ًوهذه ميزة مفيدة ومالمة للمعلم، بدال من أن يظل مقيدا عـىل . خالل الربيد اإللكرتوي

وتكون أكر فائدة للذين تتعارض ساعات عملهم مع الجـدول الزمنـي للمـدرس، . مكتبه

لقــد كــان اســتخدام الربيــد . أو عنــد وجــود استفــسار يف أي وقــت ال يحتمــل التأجيــل

درس الرسال الواجبـات او التواصـل مـع املـدرس خـارج االلكرتوي كوسيلة اتصال مع امل

كا تتـيح أدوات . غرفة الدرس، من االمور التي زادت من املشاركة والتفاعل مع املدرس

االتصال لكل طالب فرصـة اإلدالء برأيـه يف أي وقـت ودون حـرج، او تـسليم الواجبـات 

 .  الدرساملطلوبة يف وقت الحق، اذا م تتوفر لدية الفرصة يف قاعات 

يساعد التعليم املـتازج يف تـوفر املـادة املطلوبـة بطـرق مختلفـة وعديـدة تـسمح .4

ويتـيح للمـدرس ايـضا أن يركـز عـىل . ًبالتحوير وفقا للطريقة الفضىل بالنـسبة للطالـب

األفكار املهمة أثناء كتابته وتجميعه للمحارضة أو الدرس، ويوفر للطالب الذين يعـانون 

تنظيم املهام االستفادة من املادة، وذلك ألنها تكون مرتبة ومنـسقة من صعوبة الرتكيز و

 . بصورة سهلة وجيدة

يساعد التعليم املتازج يف مكن الدارسن من التعبر عن أفكارهم وتوفر الوقت لهم .5

للمشاركة يف داخل الصف، والبحث عن الحقائق و املعلومات بوسائل أكر وأجدى مـا 

 .درس التقليديةهو متبع يف قاعات ال

يساعد التعليم املتعدد الوسائط يف تخفيض األعباء اإلداريـة للمقـررات .6

الدراسـية مــن خـالل اســتغالل الوسـائل و األدوات االلكرتونيــة يف إيــصال 

 فقـد قـام عـدد.  املعلومات والواجبات والفروض للطالب وتقييم أدائهـم
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لكـرتوي او غـره مـن الوسـائط  كبر من الطلبة بارسال واجباتهم عـن طريـق الربيـد اإل

مع إمكانية معرفة استالم الطالـب . كاالقراص الصغره او االقراض املضعوطه او املدمجة

اضافة اىل سهولة وتعدد طرق تقييم تطور الطالب، واستخدام أساليب . لهذه املستندات

ادة ومكـن الطالـب مـن تلقـي املـ. متنوعة أكر دقـة وعدالـة يف تقيـيم أداء املتعلمـن

العلمية باألسلوب الذي يتناسب مع قدراته، بالطريقة املرئية أو املـسموعة أو املقـروءة 

 .ونحوها

  ومكن اجال الصعوبات التي واجهت الطلبة يف تطبيق هذا االسلوب من التعلـيم مـا 

 :ييل

صعوبة التحول من طريقة التعلم التقليدية التي تقوم عىل املحارضة بالنـسبة للمـدرس، .1

فلقـد عـرب عـدد مـن . ستذكار املعلومات بالنـسبة للطالـب، إىل طريقـة تعلـم حديثـةوا

الطلبة عن رغبتهم يف تقييمهم من خالل امتحانات كتابية فقط، بعد تحديـد عـدد مـن 

 .الصفحات للدراسة من اجل االمتحان

ة الحاجة اىل جهد اكرب وتكلفة مادية اكرب بالنسبة للمدرس، لي يتمكن مـن اعـداد املـاد.2

التعليمية بصورة الكرتونية، قد يكون احيانا اضعاف الوقت الذي يحتـاج اليـه يف اعـداد 

اضافة اىل صـعوبة تطبيـق هـذا املـنهج يف عـرض بعـض جوانـب . املادة بصورة تقليدية

ومن هنا . املوضوعات التي تحتاج اىل مهارات تقنية عالية، وجهد كبر من اجل اعدادها

 . ارضة التقليدي واسلوب استخدام الوسائط املتعددةجاء املزج بن اسلوب املح

عدم توفر العدد الكايف من اجهزة الحاسوب داخل الجامعة، ال مكن الطلبة من التدرب .3

املتواصل او اعداد الواجبات املطلوبة، وصعوبة الحصول عىل أجهزة الحاسـوب بالنـسبة 

وصـعوبة .  الـتعلم الـذايوصعوبة التعامل مع متعلمن غـر مـدربن عـىل. لبعض الطالب

 وصعوبة استفادة املعلمن مـن. التأكد من مكن الطالب من مهارة استخدام الحاسب اآليل
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وصعوبة ترسيع إقامة بنية تحتية ذات نوعية عاليـة وبكلفـة . املصادر التعليمية األخرى

دماتيـة معقولة، وتوفر التجهيزات االساسية الالزمـة لعمليـة التعلـيم، مثـل االجهـزة الخ

 .ومحطات عمل املعلم واملتعلم

ــشبكات الخاصــة .4 ــصال مــع ال صــعوبة الوصــول اىل مراكــز املعلومــات املتنوعــة، او االت

لعدم توفر االمكانيات املختلفة للدخول اليها، او عدم توفرها باللغـة العربيـة . باألبحاث

 . التي يتمكن الطلبة من فهمها والتفاعل معها بسهولة

نيات للمدرسن من اجل تطوير املناهج بهـدف إدخـال طـرق جديـدة، عدم توفر االمكا.5

وضعف الخدمات الفنية التي مكن تقدمها يف مركز تكنولوجيا املعلومات للمـساعدة يف 

واهم هذه الصعوبات التكلفة املرتفعـة لـبعض الـربامج املعربـة التـي ال . اعداد املناهج

واذا م تتـوفر مثـل . حـت تـرصف الطلبـةتتمكن االقسام املختلفة من رشائها، ووضعها ت

هذه االمكانيات من خالل منح تقدم من الدول املانحة، فـال سـبيل اىل الحـصول عليهـا، 

خاصة اذا كان استخدام هـذا االسـلوب مـن التعلـيم لـيس مـن األوليـات التـي تحظـى 

 .باالهتام يف سياسة الجامعة

ق باللغـة االنجليزيـة وعـدم اجـادة   ونظرا لوجود غالبيـة الـربامج املـستخدمة يف املـسا.6

 .الطلبة لهذه اللغة بالشكل املطلوب، فان ذلك يقف عقبة امام اقبالهم عىل استخدامها

يعترب التعليم الجامعي املتازج موذجا يجمع بن الطريقـة التقليديـة يف  

ويتميــز بالعديــد مــن الفوائــد، تتمثــل يف . التعلــيم واســتعال التقنيــة الحديثــة

 الوقــت والجهــد والتكلفــه، إضــافة إىل إمكانيــة تحــسن املــستوى العــام اختــصار

ورغـم . للتحصيل الدرايس، ومساعدة املعلم والطالب يف توفر بيئة تعليمية جذابه

 تلك األهمية لهذا النوع من التعليم والنتائج األوليـة  التـي أثبتـت نجاحـه، إال إن
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الصعوبات والتحـديات، التـي مكـن ايجازهـا مـن االستخدام الزال يف بداياته نتيجة للعديد من 

 :خالل تجربتنا السابقة يف جامعة بيت لحم فيا ييل

 : التوعية اإلجتاعية-1

  مثل ثورة املعلومات تحديا حقيقيـا يواجـه املجتمـع العـري بـصورة عامـة، واملجتمـع 

 العمليـة ولذا يجب تحديـد رؤيـة مـستقبلية بخـصوص توظيفهـا يف. الفلسطيني بصورة خاصة

ان التوعيـة . التعليمية، وان يكون التعليم االلكرتوي او التعليم املتازج أحد عنارص هذه الرؤية

االجتاعيــة لــدى أفــراد املجتمــع بأهميــة هــذا املــنهج يف التعلــيم غــر موجــودة يف مختلــف 

يـة، حتـى وهناك رضورة إلعادة النظـر يف البيئـة التعليميـة بكافـة مراحلهـا التعليم. املستويات

ويجـب ان تبـدأ هـذه التوعيـة باملراحـل الرتبويـة . تتمىش مع متطلبات التعلـيم الجـامعي

وتـربز هنـا رضورة مـساهمة . املبكرة التـي تتمثـل يف مرحلـة الدراسـة االبتدائيـة والثانويـة

الرتبوين يف التعريف باساليب هذا التعليم من خالل التوعية املجتمعية العامة يف املـدارس، 

ولقد أصـبحت .  شاطات الالمنهجية التي مارسها الطلبة خالل مراحل تعليمهم املختلفةوالن

أجهزة الحواسيب سهلة املنال، وشجع ذلك األفراد عىل استخدامها والشعور بالجهل يف حالة 

أن املعرفة ليست عملية نقل من األستاذ إىل الطالب فحـسب، . عدم التمكن من استخدامها

لهذه املعرفة والبيئة التي مارس فيها عملية التعلم، ومـن هنـا قي الطالب وإما يف كيفية تل

ــا املعلومــات، والفوائــد املرتتبــة عــىل تــأي  اهميــة التوعيــة االجتاعيــة بأهميــة تكنولوجي

  .تطبيقاتها

  وتقوم  وزارة االتصاالت ومؤسسات تكنولوجيـا املعلومـات الفلـسطينية، 

ــيم االلكــرتو ــة لنــرش  التعل ــادرة وزارة . ي باشــكاله املختلفــةمحاول وتهــدف مب

االتصاالت إىل تحسن البنية التحتية لتقنيـات املعلومـات، واسـتخداماتها يف نظـام 

 التعليم، واىل فسح املجال لتطوير مجتمع معرفة فلسطيني من خالل التعاون بـن
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اعة تقنيـات القطاعن العـام والخـاص، وإىل دعـم اإلبـداع يف النظـام التعليمـي مـن خـالل صـن

 .املعلومات

 :  فلسفة التعليم يف الجامعات-2

م تظهر فلسفة تربوية واضحة يف املؤسسات الجامعية لتشجيع هذا النوع من التعلـيم، 

وكان ذلك واضحا من خالل غياب هذا الجانب من سياسات التطـوير يف . اال يف السنوات االخرة

.   عىل النظـر يف اسـاليب التعلـيم الجديـدة هـذهالجامعات، وعدم تشجيع املسؤولن االكادمين

 آذار عـام 29-27ويف املؤمر الخامس لجمعيـة عمـداء كليـات اآلداب العربيـة، املنعقـد بتـاريخ 

 يف جامعة املنيا بجمهورية مرص العربية، كانت محاور املؤمر تدور حول رفع كفاءة عضو 2005

وقـد اشـارت توصـيات هـذا املـؤمر اىل . يـةهيئة التدريس وتطـوير املنـاهج والوسـائط التعليم

الحاجة املاسـة العـادة صـياغة وتطـوير اهـداف كليـات اآلداب مـا يتفـق وثـورة التكنولوجيـا 

كا دعت املدرسن الجامعين اىل ادخال التقنيات الحديثة يف التعليم، والعمل عىل . واملعلومات

اركة يف دورات تدريبيـة مـستمرة تعمـق فتح آفاق جديدة للتفكر واالبداع امام الطلبـة، واملـش

التخصص، وتعرف باألساليب الحديثـة يف التعلـيم، والتحـرر مـن القوالـب الجامـدة يف اسـاليب 

كا أشـارت التوصـيات يف محـور الوسـائط التعليميـة، اىل تواضـع التجهيـزات التقنيـة . التعليم

التحول اىل مصدر املعلومات املتوفرة يف الجامعات، وانخفاض التدريب العميل، وضعف مواكبة 

االلكــرتوي، الــذي اخــذ ينــافس مــصدر املعلومــات املطبــوع، وضــعف دراســة اســس مكونــات 

كـا مـت االشـارة اىل ان . الحاسوب وبرامجه، ونظم التـشغيل واملهـارات الحاسـوبية املتعـددة

ة هـي احـدى االستاذ والكتاب ليسا مصدر املعرفة الوحيدة، وان التكنولوجيـا الحديثـة املتقدمـ

وأشارت اىل ان التقـدم العلمـي أدى اىل حـدوث تغيـر كبـر يف نقـل .  مصادر املعرفة االنسانية

املعلومه بـشكل مجـرد، اىل اسـتخدام وسـائل متعـددة تـشجع يف تعريـب املعلومـه وتبـسيطها 
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وتشمل هذه الوسائل املتعددة وسائل ايـضاح بـرصية وسـمعيه والحاسـوب والـربامج . للمتلقي

 . يقية واملوسوعات االلكرتونية واالنرتنت والربيد االلكرتويالتطب

  ومنذ تأسيس جامعة بيت لحم، وجد فيها مكتب خاص بتطـوير التعلـيم، يعمـل عـىل 

وضع برامج لتطوير مهارات التعليم لدى املدرسن، وال توجد اية اشارة يف مهام هذا املكتـب اىل 

كا ان الخطة الخمسية للتطـوير املـستقبيل يف . تعليمتكنولوجيا املعلومات ودورها يف عملية ال

تأسـيس "ال تشمل عىل اية اشارة واضحة يف هذا املجال، سوى ) 1999-1994(جامعة بيت لحم 

 والتـي تـشر 4"مكتب تطوير املوارد البرشية العداد خطه مربمجة ملحة لتطوير املوارد البـرشية

نهـوض باملبـادرات يف بـرامج الدرجـة الجامعيـة تحـسن مهـارة التـدريس لل: " "بصورة عامة اىل

 . االوىل
 

  يف الجامعـة، وتطـوير Digital Media Centerورغم تأسيس مركـز تكنولوجيـا املعلومـات  

العديد من املرافق املرتبطة بالبنية التحتية للتعليم املتازج،  وتعين مدير لتكنولوجيا التعلـيم، 

لجانب االداري مـن الحيـاة الجامعيـة، وم تـشمل العمليـة اال ان هذه الجهود بقيت مركزة يف ا

التعليمية، رغم ظهور بعض املحاوالت الخجولة من حن اىل آخر، مثلـث يف تخـصيص موقـع عـىل 

وعقـدت .  يف عملية التدريسClarolineشبكة الجامعة للمدرسن الذين يرغبون يف استخدام برنامج 

 مجموعة مـن النـدوات مبـادرة مـشرتكة مـن 2006-2005خالل الفصل االول من السنة الدراسية 

معهد الرشاكة املجتمعية يف الجامعـة، ومكتـب تطـوير التعلـيم، حـول دور التكنولوجيـا الحديثـة 

واستخدام شبكة املعلومات االلكرتونية يف التـدريس، وتـم عـرض مـوذج مـن برمجيـات الوسـائط 

 مهنيا باب تطوير جميع العاملن يف الجامعة 42، الفقرة ،5 ص 4
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 مكن استخدامه يف تعزيز عمليـة التـدريس  الذي Moodleاملتعددة التعليمية وهوبرنامج مودل 

 .  داخل الصف

 الربامج واملناهج-3

تحتاج مناهج التدريس يف الجامعة اىل تطوير يدفع باالتجـاه نحـو تـدريب الطالـب عـىل 

اكتساب مهارات التعلم الذاي، وان تكون لديه الدافعية للتعلم املستمر، والتحول مـن التعلـيم اىل 

وال شـك يف أن تكنولوجيـا املعلومـات املتـوفرة اليـوم . علومات اىل معالجتهـاالتعلم، ومن تلقي امل

ولهذا فانه من األهمية مكان، ان تقـوم الجامعـة باعـداد لجنـة مـن . تساعد يف تعزيز هذا االتجاه

الرتبوين واملدرسن للتخطيط لهذا التعليم، والتعريف باساليبه مـن خـالل زيـارات عـدة لالقـسام 

تقديم مـاذج تطبيقيـة، يكـون محورهـا دعـم االبـداع يف اسـاليب التعلـيم مـن خـالل املختلفة، و

 .استخدام تقنية املعلومات، وتحقيق مبدأ التعلم الذاي من خالل التعامل مع التقنية الحديثة

ويحتــاج املدرســون إىل التــدريب عــىل اســتخدام التقنيــات الحديثــة يف عمليــة التعلــيم 

لتعامل معها، ومتابعة الطالب سـواء داخـل الـصفوف أثنـاء الحـصص والتعلم، لي يتسنى لهم ا

وتـشمل هـذه . النظرية، أو خالل التطبيقات العملية التي مكن ان تجري خـارج غرفـة الـصف

التقنيات نظم تشغيل الحاسب اآليل، واستخدام الوسائط املتعـددة بكفـاءة وفاعليـة، ومعالجـة 

وأن يكون مـدربا عـىل تـصميم ونـرش املـواد . تفاعليةمشاهد الفيـديو، والتعامل مع العروض ال

وأن يكون قادرا عىل تصفح املوضوعات ذات الصلة بتخصـصه مـن خـالل . التعليمية عىل اإلنرتنت

شبكات املعلومات، وأن يكون قادرا عـىل إدارة العمليـة التعليميـة الفعالـة واملتفاعلـة مـع البيئـة 

  املذكور اعاله برتشيح مجموعة مختارة من أعضاء هيئةولهذا يجب ان يقوم  الفريق. التكنولوجية
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التدريس للمساهمة يف اعداد املحـارضات وتدريـسها بأسـلوب التعلـيم املـتازج تحـت إرشاف 

اللجنة، وتـدريب أعـضاء هيئـة التـدريس عـىل الطـرق املختلفـة يف اعـداد مقـررات املـساقات 

تـدريبهم عـىل إدارة هـذه املقـررات عـن املستهدفة، وتسجيل املحارضات واعدادها الكرتونيا، و

اضـافة .  وغرهـاMoodle وبرنامج املـودل Clarolineطريق الربامج التعليمية الشائعة مثل برنامج 

ووضـع آليـات . اىل وضع برنامج تدرييبي مالئم لهؤالء األساتذة عىل نظـام تـسجيل املحـارضات

 . عملية مناسبة لتقييم التجربة يف مراحلها املختلفة

َن االهمية مكان رضورة إعادة النظر يف املنـاهج الدراسـية التـي تـدرس يف جامعاتنـا وم

. حتى تواكب عرص التكنولوجيا واملعلوماتية، عىل أن يبدأ مرحليا مقررات املتطلبـات الجامعيـة

ويتطلب ذلك رضورة إنشاء . ومكننا التوسع بعد ذلك يف تطبيق هذا املنهاج عىل مقررات اخرى

ميم املناهج املعتمدة عىل التكنولوجيا، يعمل به فريق من املتخصصن، ويقوم بإعداد مركز لتص

املناهج اإللكرتونية متعددة الوسائط يف التخصصات املختلفة، اذ ال مكن أن يبنى منهج يعتمـد 

اضـافة اىل تـوفر املقـررات املتخصـصة . عىل الكتاب فقط يف ظل االنفجـار التكنولـوجي الحـايل

. ملعلوماتيه وتكنولوجيا املعلومات، التي تساعد املتعلمن عىل التعامل مع التكنولوجيالتدريس ا

ومن االهمية مكان ايضا ان يتأكد هذا الفريـق مـن أن املنـاهج الدراسـية قـد عـدلت لتناسـب 

كا يجب إعادة صياغة القوانن االكادمية الخاصة بطـرق التـدريس . اساليب التدريس الجديدة

 .   واساليب االمتحانات، وغرها من لوائح األنظمة املتعلقة بنشاط الطالب يف الجامعةوالتقييم،

 البنية التحتية-4

ويف إطار تطوير العملية التعليمية باالعتاد عىل التعليم املـتازج، تظهـر 

لنــا رضورة تزويــد الجامعــة بتقنيــات التعلــيم واملعلومــات بأشــكالها املختلفــة، 

، ات بأسـهل الطـرق وأقلهـا تكلفـة، وبخاصـة الحاسـب اآليلللوصول إىل املعلومـ
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واجهزة العرض، وشبكات املعلومـات الحديثـة التـي تخـدم النظـام التعليمـي، وربـط الجامعـة 

باملؤسسات الرتبوية األخرى من خالل التوسع يف استخدام شبكات املعلومات واالتـصال، وتـوفر 

ويـشمل . ريس املناسبة لهذا النوع مـن التعلـيمخطوط اإلتصاالت املطلوبة، واعداد قاعات التد

 .   ذلك إعداد الكوادر البرشية املدربة، بوضع برامج لتدريب الطالب واملعلمن واإلدارين

ورغم محاوالت عدد محدود من املدرسن االستفادة من هذه الوسائط املتعـددة، اال ان 

ة عىل مستوى مختلف االقـسام، وإتاحـة االمكانيات املتوفرة ال تلبي جميع االحتياجات التعليمي

. الفرصة لهم لالتصال مصادر التعلـيم املختلفـة، والحـصول عـىل املعلومـات بأشـكالها املتنوعـة

ولهذا فان الجامعة بحاجة اىل تـصميم البيئـة التعليميـة، بحيـث تحتـوي عـىل تجهيـزات بيئيـة 

لتفـاعالت الـرسيعة مـع جميـع تفاعلية، مكن هيئة التدريس والطالب من إجـراء املناقـشات وا

األطراف يف العملية التعليمية، ونرش املعلومات والوثائق إلكرتونيا يف صور ووسائل متعددة، ما 

يوفر تـشكيلة معلومـات واسـعة ومتعـددة املـصادر واألشـكال، التـي ال تعتمـد معيـارا موحـدا 

 . لصياغة املحتوى

التـي اطلقتهـا وزارة )  ps.pei.www(ية وهنا تجدر االشـارة اىل مبـادرة التعلـيم الفلـسطين

وتهـدف هـذه . التعليم العايل الفلسطينية بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومـات

ــة  ــة مدعم ــائل تربوي ــالل ادخــال وس ــن خ ــسطيني م ــيم الفل ــام التعل ــز نظ ــادرة اىل تعزي املب

تنبيـه اىل مـرشوع بنـاء الـشبكة التعليميـة والتحتيـة التـي تقـوم بهـا كا يجدر ال. بالتكنولوجيا

وهي جمعيه مختصة منبثقـة عـن ) PADI2(الجمعية الفلسطينية لتطوير الجيل الثاي لالنرتنت 

عاون مـع وما تقوم به هذه الجمعية بالت  ) ps.2padi.www(مؤسسات التعليم العايل الفلسطيني 

 .وزارة التعليم العايل وتكنولوجيا املعلومات من جهود لبناء شبكة انرتنت متخصصة
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 التدريب والتأهيل-5

 هناك رضورة قصوى العداد برامج للتأهيل والتدريب، وذلـك لتـدريب عـدد كـاف مـن 

املدرسن عىل استخدام التقنيات ووسائل االتـصال الحديثـة، وإكـسابهم الرؤيـة الـصحيحة نحـو 

وتــشمل هــذه التقنيــات الحاســوب . توظيــف الثــورة املعلوماتيــة يف عمليتــي التعلــيم والــتعلم

وتوفر نظـم . واإلنرتنت وأساليب املعالجة اإللكرتونية للمعلومات، وغرها من الوسائط املتعددة

وبرامج التعليم والتدريب اإللكـرتوي، والـربامج املـساندة لهـا وتحميلهـا عـىل الحاسـب اآليل يف 

ويشمل ذلـك تـوفر فنـي لتـسجيل املحـارضات ودعـم املدرسـن يف اسـتخدام نظـام .  لجامعةا

ومـن . ومكن ان يتوفر ذلك من خالل مركـز تكنولوجيـا املعلومـات. تسجيل املحتوى اإللكرتوي

ًالرضوري تحقيق هذه االهداف وفقا لخطة معـدة بـشكل محكـم، تلبـي االحتياجـات الفعليـة 

ووضع خطة للتحديث واحتالية التطوير وفق . يسية من النواحي املختلفةللطلبة والهيئة التدر

 . ما مليه التطورات، اضافة اىل توفر الخدمات الفنية الالزمة والصيانة املتواصلة
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 التعليم يف الوطن العري أمام التحديات التكنولوجية

لعـام، فالتجـارب إن أهمية التعليم مسألة م تعد اليوم محل جـدل يف أي منطقـة مـن ا

الدولية املعارصة أثبتت ما ال يدع مجاال للشك إن بداية التقـدم الحقيقيـة؛ بـل والوحيـدة هـي 

 تقدمت مـن بوابـة التعلـيم، – ما فيها النمور اآلسيوية –التعليم ، وأن كل الدول التي تقدمت 

 . بل إن الدول املتقدمة نفسها تضع التعليم يف أولوية برامجها وسياستها

 أن جوهر الرصاع العاملي هـو سـباق يف تطـوير التعلـيم، وأن –ً أيضا –وما ال شك فيه 

 .حقيقة التنافس الذي يجرى يف العام هو تنافس تعليمي

 إن ثورة املعلومات، والتكنولوجيا يف العام ، تفـرض علينـا أن نتحـرك بـرسعة وفاعليـة ، 

 باق العلمـي واملعلومـاي مكانتـه، لــنلنلحـق بركـب هـذه الثـورة، ألن مـن يفقــد يف هـذا الـس

 يفقد فحسب صدارته، ولكنه يفقد قبـل ذلـك إرادتـه ، وهـذا احـتال ال نطيقـه وال يـصح أن 

 .نتعرض له

تناولنــا يف هــذا البحــث يف الفــصل األول مفهــوم التكنولوجيــا ومقدمــة تاريخيــة 

األسـايس  (بسيطة عنهـا ثـم تحـدثنا يف الفـصل الثـاي عـن واقـع التعلـيم العـري بـشقية

وربطنا ذلك بالطالب العري باعتباره أهـم ركيـزة مـن ركـائز )  الجامعي والعايل،والثانوي

التعليم والهدف األسايس من العمليـة الرتبويـة التعليميـة ومـن خـالل ذلـك ظهـرت لنـا 

 التحــديات -جليــا–التحــديات التكنولوجيــة للتعلــيم يف الــوطن العــري وهنــا بــرزت لنــا 

ي يواجهها الطالب العري يف القرن الواحد والعرشين الذي أهم ساته هـي التكنولوجية الت

التكنولوجيا واملعلومات ثم تحدثنا عن واقع التعليم العايل يف اليمن مقـدمن احـد الحلـول 

لتطويره ثم تكلمنا عن مدرسة املستقبل وعن التعلـيم االلكـرتوي كنمـوذج تكنولـوجي ثـم 

  نحـن العـرب مـن خطـوات اسـعافية للنهـوض ومحاولـةحاولنا معرفـة مـاذا يجـب علينـا 
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 ركـب التكنولوجيـا واملعرفـة حتـى نـستطيع كتابـة عاملنـا العـري يف ،بركب العام املتقـدماللحاق 

التاريخ املعارص وحتى نستعيد موقعنا الطبيعـي يف هـذا الوقـت الحـساس الـذي مـر فيـه بعـدة 

 الـلــهفالتاريخ ال يرحم وصدق " نتعلم لنكون" أن هزائم أبرزها الهزمة التكنولوجية العلمية والبد

َّإن عز وجل حيث يقول  ْ َال يغر ما بَقوم حتى يغروا ما بأنُفسهمالـلـهِ ِ ِ ْ َ ََ ِ َِ َُ ِّ ُ ُِّ َُّ َ ٍ    . ]11: سورة الرعد [ْ

يتسم العرص الحايل بالتفجر املعريف والتكنولوجي وانتـشار نظـم االتـصاالت واالسـتعال 

 األمـر الـذي جعـل العـام قريـة كونيـة ،سوب والتوسع يف استخدام شبكة االنرتنـتاملتزايد للحا

وقد بدأت الدول تشعر باألهمية املتزايدة للرتبية املعلوماتية وملحـو أميـة الحاسـوب . الكرتونية

من خالل توفر بيئة تعليمية وتدريبية تفاعلية تجذب اهتام األفـراد يف عـرص يتميـز بـالتطور 

ويعترب توظيف تقنية املعلومات واالنرتنت يف التدريب والتعلـيم مـن . لتغر املستمراملتسارع وا

 ألن ذلك سيـسهم يف زيـادة كفـاءة وفعاليـة ،أهم مؤرشات تحول املجتمع إىل مجتمع معلوماي

 وبالتـايل سيـسهم يف بنـاء الكـوادر املعلوماتيـة التـي ، ويف نـرش الـوعي املعلومـاي،نظم التعليم

 .تمعات يف العرص الحايلتنشدها املج

وتعد مواكبة التطورات املتالحقة يف تقنيات املعلومات والتعامل معهـا بكفـاءة ومرونـة 

 .من أهم التحديات التي تواجه الطالب العري 

 إال ، تربوي تعليمـي تغير يصاحبه وأن ال بد ، مجتمعي تغير كل إن القول بجديد وليس

 وصـفه ال مكـن ، تكنولوجيـا املعلومـات عـن الناجمـة الحـادة النوعيـة نتيجـة للنقلـة ،األمـر أن

  أن– ونحـن معـه -يـرى مـن هنـاك إن. مـعلمجبـا الرتبيـة عالقـة ثورة شاملة يف كونه من بأقل 

 مـا هـي يف جوهرهـا إال نقلـة تربويـة ، النقلة املجتمعية التي ستحدثها تكنولوجيا املعلومـات 

 أهمية املـوارد الطبيعيـة واملاديـة وتـربز املعرفـة كـأهم  فعندما تتوارى،تعليمية يف املقام األول

-التي تنتج هذه املعرفة وتوظيفهـا-مصادر القوة االجتاعية تصبح عملية تنمية املوارد البرشية
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إىل  يصل حد إىل والرتبية التنمية تداخلت وهكذا ، معاتلمجا قدر هي العامل الحاسم يف تحديد

 تبـوأت أن بعـد ،االسـتثارات عائـدا أكـر هـو الرتبيـة مجـال يف وأصبح االستثار ، الرتادف شبه

 الجميع أدرك لقد. اإلطالق عىل صناعات عرص املعلومات أهم بصفتها قمة الهرم » البرش صناعة«

 إن .ومطالبـه التغـر ملـشاكل » واسـتجابته تحديه« ومدى ،برشها رهن بإبداع األمم هو مصر أن

 قناعتنـا مـن املعلومات يزيـد عرص يف الرتبية ستلعبه الذي لخطرا والدور ، وعينا بدروس املايض

 التحـديات مواجهـة عـىل قـادرا تصنع بـرشا أن عجزت فإن ، الحل وهي املشكلة الرتبية هي بان

 الطبيعيـة املـوارد تـوافرت مهـا املحتـوم إىل الفـشل التنميـة جهـود كـل فـآل ، املتوقعـة

 362-361ص)1(.واملادية

 :خيا التكنولوجيا تاري

 لفــظ - حتــى مــن قبــل املــواطن العــادي–مـن أكــر األلفــاظ اســتخداما يف يومنــا هــذا 

فقـد اكتـسب لفـظ . ويبدو أنه بقدر ما يزداد الغموض واللبس اللذين تكتنفانـه". التكنولوجيا"

 ، بـل يف أحيـــان كثـرة–الكثر من املطـــاطية وأصـبح يعنـي أشـياء مختلفـــة " التكنــولوجيا"

قـوة ميتـا فيزيقيـة " تكنولوجيـا"كا اكتـسبت كلمـة . حسب مستخدم اللفظ املذكور-متناقضة

 12-11ص) 2. (وسحرية متزايدة

 و تعنـى techno حيث تتكون من مقطعن ، من اللغة الالتينيةTechnologyو تشتق كلمة 

 . و تعني الدراسة أو العلمlogiaالفن أو الحرفة أو تقني و 

 )  3(.يقات العلمية للعلم و املعرفة يف جميع املجاالتفمصطلح التقنية يعنى التطب

وتعــرف إجرائيــا بأنهــا اســتخدام اآلالت واألدوات واملعــدات الكبــرة 

والصغرة من قبل الفرد أو الجاعة أو املجتمع يف ميدان العمل وذلك بتحويـل 

 األفكار واملفاهيم النظرية إىل ميدان تطبيقي لغـرض زيـادة اإلنتـاج واإلنتاجيـة
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والجودة معتمدة عىل البحث العلمـي وميادينـه النظريـة والتطبيقيـة بقـصد رفاهيـة املجتمـع 

 6ص)4.(وتطوره

 فإنه من الواضح أن اآلثار التي تخلقها ،و مها يكن تعريف التكنولوجيا الذي سنأخذ به

صـة  مـا يف ذلـك قيمنـا وحياتنـا الخا،التكنولوجيا تصل يف يومنا هذا إىل شـتى مجـاالت الحيـاة

 . سواء أتت هذه اآلثار بشكل مبارش أو غر مبارش،الحميمة

ًويف حن يرى الـبعض يف التكنولوجيـا الحديثـة تتويجـا بـاهرا لنجـاح العقـل البـرشي يف  ً

 نجد أن البعض اآلخر يرى يف نفـس ،السيطرة عىل الطبيعة وتطويعها ملصلحة اإلنسان والبرشية

َالتكنولوجيا شبحا مخيفا يهـدد البيئـة ُ ً  ،الحـرب الذريـة( واإلنـسانية بالـدمار،ِ بـالتلوث والخـرابً

 12-11ص) 2.( والحياة الخاصة باالختفاء،)الخ....الكياوية

 فـسيطرة ، وتاريخ التكنولوجيا يبن أن التدرج يف هذا املجال كان أكر من أي مجال آخر

تدريجي ومتعـرج اإلنسان عىل الطبيعة وتطوير التكنولوجيا املساعدة عىل ذلك تحققت بشكل 

 ".اإلنسانية صعدت سلم الحضارة درجة درجة"وهكذا يبدو أن 

ويف معركته مـن أجـل البقـاء واالرتقـاء أخـذ . ، وبراغاتيا،فقد كان اإلنسان األول واقعيا

 - فاسـتخدم الحجـارة،يستخدم الخامات املتاحة له لـصنع األدوات التـي تزيـده قـوًة وإنتاجيـة

 .ِوالخشب ليكون ما يف جعبته األوىل من التكنولوجيا والعظام -وباألخص الصوان

وإكتــشاف اإلنــسان للنــار دون غــره مــن املخلوقــات يــربهن عــىل مقــدرة 

 وهكــذا تطــور اإلنــسان بــبطء يف ،اإلنــسان الفريــدة يف اســتغالل كــل مــا حولــه

 استخدام كل ما يحيط به فصنع أدوات الزراعة والسالح ثم التعدين ثم العربـات
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وإن كانت التطورات التكنولوجية األوىل من نصيب الحضارات . ًيب املعدنية وهلم جراالدوالذات 

 فقـد ، وإذا كان التفكر العلمي املنظم قد ابتدعه اإلغريـق ،)ما فيها حضارة وادي النيل(األسيوية 

 كان عىل العرب يف املرحلة التالية أن يستفيدوا مـن انجـازات الـرشق العمليـة وانجـازات اإلغريـق

 بحيـث م يعـد الفـصل ، إذا جـاز التعبـر،بن العلم والتكنولوجيـا" أول زواج"النظرية ليتوصلوا إىل

فقـد كـان العلـاء العـرب العظـام بـن التـأمالت . جائزا بن التفكر النظري والتطبيقـات العمليـة

  18ص)2.( النظرية والتطبيقات املختربية وقسموا عملهم بن هذين النشاطن

للتفكــك الــداخيل والحــروب األهليــة وهجــات التتــار واملغــول واألتــراك لكــن نتيجــة 

ٍوالصليبين كلها اتحدت يف وقت واحد النتزاع الشعلة الحـضارية مـن أيـدي العـرب إىل األيـدي  ٍ ٍ ٍ

 وباألخص يف مجال العلـم –ّاألوروبية وهنا أهل القدر ظروفا موضوعية مواتية للنهضة األوربية 

لحروب الصليبية بدأ االتجاه نحو تعظيم العقل عند اإلنسان وقدرتـه عـىل  فمنذ ا-والتكنولوجيا

 فقد استطاعت األزمات السياسية والدينية والنزوات وتفيش األمـراض أن تلحـق أرضارا ،اإلبداع 

 لكـن يبـدو أنـه كانـت ،كبرة بسكان أوروبا يف نهاية القرن الرابع عـرش والقـرن الخـامس عـرش

 ساها يف ترسيع ، وانخفاض األيدي العاملة املتاحة،لسكان يف أوروبا فان هبوط ا،صدفة عجيبة

 19-18ص) 2.(بروز عرص اآللة

ــم أتــت  ــامن عــرش ث ــصناعية يف منتــصف القــرن الث ــورة ال ــم ظهــرت الث ــم "ث ــورة العل ث

 ،منذ نهاية الحرب العاملية الثانية ليس لرتبط التكنولوجيا بالعلم عىل أوثق ما يكـون" والتكنولوجيا

 تغيرات م يعرفها املجتمع البـرشي منـذ ،ا لتحدث تغيرات جذرية يف البيئة الطبيعية واالجتاعيةوإم

 ،نشأته والتي أدت إىل اهتزاز األسس التي كانت تتـشكل عليهـا ثـروات األمـم ودور الفـرد يف املجتمـع

 رات يف مجـال ومـن الواضـح أننـا نلمـح هنـا إىل التطـو، كا بـدأت تختـل القـوانن الطبيعيـة للبيئـة
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التـي أدت إىل التالعـب بـأنواع " الثـورة البيولوجيـة"واىل " الثـورة الخـرضاء " ويف مجال ،الطاقة 

ّالتـي جـسدها اخـرتاع " ثـورة املعلومـات"ّكـا نلمـح إىل. وسالالت الحبوب والحيوانات والبـرش

 ).اإلنرتنت( ثم ظهور  الشبكة العاملية املعلوماتية23-22ص)2.(الحاسب االلكرتوي

 واقع التعليم يف الوطن العري

سركز يف هذا الفصل عىل واقع التعليم يف الوطن العري باعتبـار أن الطالـب أحـد أهـم 

 . ركائزه

يف أعقاب الحرب العاملية الثانية وبعد هزمة فرنسا، شعر الناس بخيبة أمل فادحـة، ويف 

ى حـن سـأل عـن أوضـاع ظل هذا التشاؤم من حرب خارسة طرح شارل ديجول سـؤاالً ذا مغـز

َّالتعليم يف فرنسا وعن حالة الجامعات وعـن القـضاء، فـأخرب أن التعلـيم والقـضاء بخـر، فعلـق  ُ

ُ؛ ويفهم من هذا أن حالة التعليم يف دولة مـا هـي محـك نجـاح الدولـة "إذن فرنسا بخر: "قائالً

ًوقد سئل أحد الـساسة أيـضا عـن رأيـه يف . وتقدمها وصحوتها بعد كبوتها : مـستقبل أمـة فقـالُ

 1ص)5".(ْضعوا أمامي منهجها يف الدراسة أنبئكم مستقبلها"

إن أهمية التعليم مسألة م تعد اليوم محل جـدل يف أي منطقـة مـن العـام، فالتجـارب 

الدولية املعارصة أثبتت ما ال يدع مجاال للشك إن بداية التقـدم الحقيقيـة؛ بـل والوحيـدة هـي 

 تقدمت مـن بوابـة التعلـيم، – ما فيها النمور اآلسيوية – التي تقدمت التعليم ، وأن كل الدول

 . بل إن الدول املتقدمة نفسها تضع التعليم يف أولوية برامجها وسياستها

 أن جوهر الرصاع العاملي هـو سـباق يف تطـوير –ً أيضا –وما ال شك فيه 

إن ثـورة . ليمـيالتعليم، وأن حقيقة التنافس الذي يجرى يف العام هو تنافس تع

 املعلومات، والتكنولوجيـا يف العـام ، تفـرض علينـا أن نتحـرك بـرسعة وفاعليـة ،
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 لنلحق بركب هذه الثورة، ألن من يفقد يف هذا السباق العلمي واملعلوماي مكانتـه، لـن يفقـد 

فحسب صدارته، ولكنه يفقد قبل ذلك إرادتـه ، وهـذا احـتال ال نطيقـه وال يـصح أن نتعـرض 

 4ص)5(له

 وانتشارها التقدم اتساعها سهل مثيل، لها يسبق م املعلومات يف ثورة العام يعيش واليوم

 العوملـة واملكان، وأخذت الزمان مفهوم فتغر املعلومات، وتكنولوجيا االتصاالت وسائل يف الهائل

 مـا ،تلفـةاملخ الحيـاة يف منـاحي تـؤثر الـخ ..واألفراد، واملواد املعلومات، تدفق وحرية واالنفتاح

 ملتطلباتهـا، واالسـتجابة هكـذا معطيـات مـع التعامـل تحـدي وشـعوبه العـام دول عـىل فـرض

 ذلـك أهميـة ومـع .والعـرشين القرن الحادي يف اآلمن العيش لتستطيع منها القصوى واالستفادة

 املتغـرات، هذه مع للتعامل تكون ما هي أحوج العربية الدول أن إال وشعوبه العام دول لجميع

 مطالبـة املختلفـة الحياتية املؤسسات كانت وإن العام واسعة، دول أغلب وبن بينها الهوة حيث

 فهـي املطالبـة، هـذه مثـل األوىل والتعليمية هي الرتبوية فإن املؤسسة التطور، ومواكبة بالتميز

 نحـو رالتغيـ وقيادة معها، والتعامل العرص تطورات عىل استيعاب قادر جيل إعداد عن املسئولة

 146ص)6 (.والعرشين الحادي القرن عام يف دورها أخذ من أمتنا العربية ومكن والناء، التقدم

إن أهم مقاييس تقدم األمم والشعوب، هو مدى تقـدم التعلـيم يف كـل وطـن أو بلـد ، 

والحقيقة الواضحة وضوح الشمس، التي ال تخفى عىل أحد أن التعليم يف معظم الوطن العـري 

 . إما يف إمكاناته أو سياساته أو مناهجه، ورما يف كل هذه العنارص مجتمعةيعاي

ورغم هذا فصورة تعليمنا العري املعارص ليست بالسوء الذي يـؤدي إىل 

الظالم ، فهناك طرق وأساليب مكن إتباعها مثل بصيص أمل للنهوض بـالتعليم 

 لتعـرف عـىل عنـارصيف أغلب أقطارنا العربيـة، وأوىل هـذه الطـرق تتمثـل يف ا
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التعليم لوضع أيـدينا عليهـا وتحديـدها للعمـل عـىل االرتقـاء والنهـوض بهـا، وبالتـايل النهـوض 

 .باملنظومة التعليمية بأكملها

 :فيمكن تلخيص عنارص العملية التعليمية يف أي مكان كالتايل

انوي إىل التلميذ منذ دخول املدرسة حتى املرحلة الثانوية أو الطالب من الثـ" املتعلم 

 .آخر الجامعي

 ".األستاذ الجامعي أو باقي معلمي التعليم العام والخاص"املعلم 

 .املناهج التعليمية

 .العوامل املؤثرة يف العملية التعليمية

كل ركن من أركان العملية التعليميـة األربعـة سـابقة الـذكر البـد مـن تـرشيحه وبيـان 

ب أن يكون فيا يخـص كـل عنـرص منهـا، وبالتـايل أهميته، حتى مكن بالتايل الوصول إىل ما يج

الوصول للصورة املثىل للعملية التعليمية املستهدفة التي يجب أن يكون عليها نظام التعلـيم يف 

 . بالدنا العربية واإلسالمية

هو الركيزة األساسية للعملية التعليميـة، وهـو العنـرص الـذي وجـدت مـن : املتعلم: أوال

ية، فهو رأس املال البرشي الذي إذا صلح، صلح املجتمع كله وصالحه قـائم أجله العملية التعليم

 .عىل صالح باقي عنارص العملية التعليمية األخرى وهو مرتبط بها وبصالحها

 خالصة القول فيا يتعلق بهذا الـركن يف العمليـة التعليميـة وهـو الـذي :املعلم :  ثانيا 

ً ماديا ونفـسيا وفكريـا وعلميـا وقبـل ذلـك اختيـاره عـىل مثل الركن الثاي و إذا تم االهتام به ً ً ً

أسس علمية صحيحة للمكان الذي سيعمل فيه، فإنه بذلك مكـن الوصـول ملخرجـات تعليميـة 

 ".املتعلم"سليمة، وأول وأهم هذه املخرجات املخرج البرشي 
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اره أن يوضـع  الحل الوحيد لهذا الركن أو العنرص لـي يـؤي مـ:املناهج التعليمية : ثالثا 

بصورة منهجية علمية مقننة قامة عىل حاجة األمة و احتياجات سوق العمل، مراعيـة لقـدرات 

املتعلمن والفـروق الفرديـة بيـنهم، متاشـية مـع التطـورات العلميـة التكنولوجيـة املتـسارعة 

 .ومواكبة لها، خالية من الحشو الكمي الذي ال جدوى منه

ــا  ــة العوامــل املــؤثرة يف:  رابع ــة التعليمي ــل يف : العملي ــركن يتمث ــرص أو ال  وهــذا العن

اإلمكانات املادية والبرشية مكن من خاللها النهوض بالعملية التعليمية عامة، وباملتعلم خاصـة 

: ومـن أمثلـة تلـك العوامـل املـؤثرة. الذي تقوم عليه التنمية يف أي مجتمع" رأس املال البرشي"

حديثة املجهزة بأرقى وأحـدث وسـائل التكنولوجيـا الحديثـة، مثـل املدارس واألبنية التعليمية ال

الكمبيوتر ومستلزماته، واالنرتنت، والكوادر البـرشية املؤهلـة واملدربـة مـن مـديرين وإداريـن 

 )7.(وغرهم 

 -:وسوف نستعرض واقع التعليم يف الوطن العري يف الصفحات التالية

 : واقع التعليم األسايس والثانوي-:أوال 

 فقد حـذر البنـك الـدويل مـن أن مـستوى التعلـيم يف العـام العـري متخلـف باملقارنـة

مـشكلة  ويحتاج إىل إصالحات عاجلة ملواجهـة هـذه املـشكلة وهـي.. باملناطق األخرى يف العام

 .البطالة وغرها من التحديات االقتصادية

الطريـق غـر (ن العاصـمة األردنيـة عـان بعنـوا وجاء يف تقرير البنك الذي أطلـق مـن

 انـه عـىل الـرغم مـن تحقيـق ،)األوسط وشال أفريقيا إصالح التعليم منطقة الرشق.. املسلوك

الكثر حيث يستفيد معظـم األطفـال مـن التعلـيم اإللزامـي وتقلـص الفجـوة بـن الجنـسن يف 

 .زالت متخلفة عن كثر من الدول الناشئة التعليم إال إن الدول العربية ما
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إال إن  ير للبنك انه رغم سهولة الوصول ملصادر التعليم حاليا مقارنـة باملـايضوقال التقر

التـسجيل يف املـدارس  املنطقة م تشهد نفس التغير االيجاي فيا يتعلق مكافحة األمية ومعدل

وأشار التقرير إىل وجود فجـوات بـن  ،الثانوية الذي شهدته دول ناشئة يف آسيا وأمريكا الالتينية

املنطقـة لتحقيـق أهـدافها اإلمائيـة الحاليـة  قتـه األنظمـة التعليميـة وبـن مـا تحتاجـهمـا حق

العالقة بـن التعلـيم وضـعف النمـو االقتـصادي هـو   وذكر بان احد أسباب ضعف،واملستقبلية

إال أن التقرير وهو سادس تقرير يصدره البنك الـدويل عـن .كبر انخفاض مستوى التعليم بشكل

أشاد بحدوث تحسن يف البلدان العربية مـن خـالل انخـراط اكـرب لإلنـاث يف  طقة،التنمية يف املن

مـن % 5يف املرحلة األساسية، وقال التقرير إن الدول العربية خصصت حوايل  التعليم، وخصوصا

كـا  ،من اإلنفاق الحكومي عىل التعليم خالل األربعن سنة املاضية% 20الناتج املحيل، و إجايل

ًبـالء حـسنا  لعربية كاألردن والكويت ولبنان ومرص وتونس التـي قـال بأنهـا أبلـتأشاد بالدول ا ً

تقدمـه يف املراحـل   يف توفر التعليم للجنسن، وتحسن نوعية التعليم والكفاءة يف،بشكل خاص

حيث سهولة الوصول إىل مصادر  الثالث، بينا تأي جيبوي واليمن والعراق واملغرب يف القاع من

 )8(. والفاعلية والنوعيةالتعليم،

 :ومكن أن نحرص أبرز مظاهر واقع التعليم يف الدول العربية فيا ييل

ُ؛ إذ تشر معظـم الدراسـات امليدانيـة التـي أجريـت يف مختلـف تدي نوعية التعليم العري.1

البالد العربية إىل تدي نوعية التعليم، وضعف الطالب واملدرس عـىل الـسواء، واملقـصود 

عية التعليم ضعف القـدرات التـي يبنيهـا التعلـيم يف عقـل و شخـصية التلميـذ، هنا بنو

فالتعليم العري اعتـاد أن يعلـم التلميـذ القـراءة والكتابـة وبعـض العمليـات الحـسابية 

وتدريسه ثقافة عامة متأثرة باملايض أكر مـن الحـارض؛ بـل هـي ثقافـة تخـاف الحـارض 

 نوعيـة التعلـيم تتطلـب االهـتام ببنـاء ومشكالته وتعمل عىل التهـرب منـه، وتحـسن
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القدرات واملهارات التي يحتاجها طالب اليوم، ومواطن الغد، ولعـل مـن أهـم القـدرات 

املرتبطة بتحسن النوعية هي بنـاء قـدرات التحليـل، والرتكيـب، واالسـتنتاج، والتطبيـق، 

ام عقـيل وتدريب الطالب عىل توظيف املعلومـات واملعـارف التـي يتلقاهـا يف كـل نظـ

ًومنطقي متناسق مرتبط ببعضه بعضا ومزج العلوم املختلفة ببعضها بعضا  4ص)5.(ً

؛ فـالتعليم العـري يتبـع نفـس الـربامج خاصـة يف التعلـيم الثـانوي و مطية التعليم العـري.2

الجامعي باعتبار أن التعلـيم األسـايس موحـد و متـشابه إىل حـد كبـر، و لكـن املـشكلة 

ثانوي والجامعي، فالتعليم الثانوي خالل نصف القرن املايض ال يخرج تكمن يف التعليم ال

عن فرعي اآلداب والعلوم، وبالنسبة للجامعات العربية فإن األقسام العلمية تكاد تكـون 

هي نفسها يف كل جامعة أو كلية، فهي متكررة ومزدوجة، وهذه التقـسيات األكادميـة 

، أما اآلن فهناك رضورة لتنويع شعب التعلـيم تتناسب وحقيقة املجتمع العري يف املايض

الثانوي وأقسام الجامعات بحيث تستجيب للتطور االجتاعي، واالقتصادي، التكنولوجي 

الحاصل يف املجتمع العري، فالتقسيات األكادمية قدمة و كانت تتناسـب مـع بـساطة 

جتمـع العـري و بنيتـه املجتمع العري، أما اآلن بشكل أو آخر فقد تطورت الحيـاة يف امل

االقتصادية، لذلك البد أن تؤسس شـعب وتقـسيات أكادميـة جديـدة تـستجيب لبنيـة 

املجتمع العري االقتصادية، ومكـن يف ذات الوقـت أن تـوفر أيـدي عاملـة للتخصـصات 

وتقسيات العمل الجديدة التي ظهرت يف الحياة العربية املعارصة، ومـا م يبـدأ العـرب 

تحسن تعليمهم وبرامجه فسيظل هذا التعليم يعيد إنتـاج نفـس العقـول و يف تنويع و 

ــصادية،  ــه االقت ــارص و حركت ــام املع ــن الع ــدة ع ــع بعي ــي يف الواق ــي ه ــارات الت امله

 5ص) 5.(واالجتاعية
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ْ، إذ أن أصحاب النسب الضعيفة مـن حملـة الثانويـة ضعف مستوى عدد كبر من املعلمن.3

و كليات الرتبية وكليات إعداد املعلمن، وهؤالء من نتـاج العامة، هم الذين يوجهون نح

النظام التعليمي السائد القائم عىل التلقن لالستظهار بدالً من التعليم للتفكر واإلبـداع، 

وهــم مارســون بعــد التخــرج تطبيــق هــذا النظــام، حــن يلتحقــون مؤســسات التعلــيم 

 )9. (املختلفة

يد مـن الـدول العربيـة عـىل املتطلبـات األسـاس إلنجـاح  يف العدعدم توفر البيئة املدرسية.4

ًالعملية الرتبوية، سواء تعلق ذلك باملبـاي أو التجهيـزات الفـصلية واملعمليـة، أو بفـرص 
ً املركزية الشديدة يف اإلدارة، ما يؤثر تأثرا سلبيا  ّالتعبر الحر عن اآلراء، يضاف إىل ذلك ً ّ

رية املبادرة والترصف والتفكر يف اسـتنباط الحلـول ّعىل العملية التعليمية، ويحد من ح

للمــشكالت القامــة عــىل مــستوى اإلدارات التعليميــة، وعــىل مــستوى أرسة التعلــيم يف 

 )9.(ًاملدارس وهيئات التدريس ويف املعاهد والكليات أيضا

 يف العديد من الدول العربية وعدم قدرة تلك الـدول عـىل محوهـا ّتفيش األمية بشكل كبر.5

َّبشكل فعال وشامل، عىل الـرغم مـن الجهـود املبذولـة واألمـوال التـي أنفقـت يف هـذا 
 )9.(املجال

 :واقع التعليم العايل -:ثانيا 

واقتـصاديا واجتاعيـا  قيـادات األمـة سياسـيا مـصنع مثل العري الوطن يف الجامعات إن

إضـافة إىل  ،سـليم ماتية بشكلواملعلو والتكنولوجية العلمية الثورة قيادة يف تساهم حيث،وثقافيا

 يف العرص الواقعية مستجدات وكذلك تواكب العوملة ظل يف وثقافتها األمة هوية عىل تحافظ أنها

 3ص)10(والتقدم النهوض

ــة والحاجــات املتغــرة للــسوق  يف ظــل العوملــة ومجتمــع املعرفــة الحديث

ًواألوضاع االقتصادية التي نعيشها جميعا، وتحقيقا لرؤية عاملي  ة تقوم عىل اإلبـداعً
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يف الوسائل والغايات م يعد الهدف من التعليم يف املرحلة الجامعية يقترص عـىل التـدريس  

فقــط، فــالتغير املتــسارع عــىل جميــع الــصعد والنوبــات املتواليــة مــن املبتكــرات العلميــة 

ات والتكنولوجية واألفكار االجتاعية تتطلب نظم تعلم وأولويات مختلفة تركز عـىل سياسـ

القراءة، الكتابـة، ( وأهداف التعليم املطلوب اآلن بصورة متزايدة وبالذات مهارات التواصل 

واملهارات االجتاعية التي تكسب املتعلم املسؤولية واملواقف اإليجابيـة، ) التحدث، اإلصغاء

لذلك يوكل اليوم للجامعات واملعاهد مهمة إعداد األجيـال والـنشء للتعامـل مـع التـداخل 

يمي والثقايف الذي ميز هذا العرص من خالل تنمية مهارات التفكر النقـدي و االبتكـاري الق

والقدرة عىل اتخـاذ القـرار الـصائب وحـل املـشكالت ومهـارات البحـث املعـريف أي كيفيـة 

الحــصول عــىل املعرفــة وكيفيــة معالجتهــا إضــافة للعمــل الجاعــي والتعامــل مــع املهــام 

 .وإنجازها

تطلبات نحتاج إىل هيئات تدريس متلك فها ألصول التعلـيم والـتعلم ولتحقيق هذه امل

وأساليب التقييم املناسبة، فعملية الحصول عىل شهادة الدكتوراه يف غالبية املؤسسات التعليمية 

ًتعد تدريبا عىل البحث وليس تدريبا عىل التدريس، إضـافة إىل تغيـر قناعـة املـدرس الجـامعي  ً

يم املعرفة الجـاهزة يف اسـتحواذ عـىل معظـم الـدور اإلداري واألكـادمي الذي مازال يؤمن بتقد

ًوبصورة تقليديـة يف مقابـل دور سـلبي للطلبـة واملتعلمـن،إن التعلـيم يجـب أن يـستثر رغبـة 

للتعلم وأن ال يهدف إىل تكديس املعلومات يف أدمغة وأذهان الطلبة وإما تطـوير القـدرة عـىل 

يه فـاإلرساف يف التعلـيم يقتـل الرغبـة يف الـتعلم، لقـد غـدا التعلـيم مواصلة التعلم واإلقبال عل

ًاملستمر رضوريا بصورة حاسمة للتنمية االقتصادية إذ يعتمد االقتصاد التنافيس املعـوم والقـائم 

عىل املعرفة عىل التطور والتغر نحو األفضل ولذلك ال يتوقف التعليم والتدريب عنـد درجـة أو 

 .حد معن
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الب واملدرس يعتـرب املنهـاج الـدرايس مرتكـزا ثالثـا للعمليـة التعليميـة وتـأي إضافة للط

أهمية املنهاج من انه األداة التـي مكـن مـن خاللهـا تحقيـق األهـداف املأمولـة، إال أن عمليـة 

تخطيط املناهج الجامعية تكاد تكون يف أبسط صورها حيـث تركـز عـىل الجانـب املعـريف دون 

 .نهاج ما يحقق املتطلبات التي سبق الحديث عنهاااللتفات إىل تضمن امل

والتعليم الجامعي كغره من املجاالت األخرى يتأثر بالتكنولوجيا الحديثة املتمثلة بشكل 

ًرئيـيس يف الحاسـوب، وباإلمكـان أن يوظـف هـذا التـأثر توظيفـا إيجابيـا، بـل مكـن أن تكـون  ً

 ملعضالت التعليم يف املرحلة الجامعيـة وذلـك التكنولوجيا مختلف أشكالها أحد الحلول الفريدة

من خالل استخدام الحاسوب والتجهيزات الحديثة وتقنيات التعليم كأدوات تكنولوجية معرفية 

ال يقترص دورها عـىل عـرض املعلومـة بـل متـد إىل تنميـة مهـارات عقليـة عليـا لـدى الطالـب 

ستخدام الحـايل للتكنولوجيـا يف معظـم الجامعي كالتنبؤ والتفسر والتحليل وغرها، حيث إن اال

حاالته هو مجرد انصياع للنداءات املتكررة إلدخال تكنولوجيـا الحاسـوب يف العمليـة التعليميـة 

ًدون التفكر يف الكيفية التي توظف فيها توظيفا سليا  ً. 

إن إعداد جيل مثقف واع مؤمن بدوره وبقضايا أمته هو السبيل للنجاح والبقاء والقدرة 

ً التنافس يف هذا العام املتغر، فاالنفتاح عىل الحضارات األخرى والتعامل معها أصبح أمرا ال عىل

مهرب منه، وال جدوى من االنغالق الفكري والثقايف، اليشء الذي يتطلـب أن تـرشع الجامعـات 

ومعاهد التعليم العايل يف تحديد آليات التعامل مع التحديات من خالل رؤية جديـدة تنـسجم 

 .الدور املرتجى منها و



62 

 

 أهم التحديات التي تواجه التعليم الجامعي يف الوطن العرب

 حيــث أدت العوملــة إىل تغيــر مــسار حركــة التعلــيم ،تحــدي العوملــة واملنافــسة العامليــة)1

الجامعي نتيجة للرشوط الجديدة التي فرضتها عىل كل الدول ومنهـا أهميـة إبـراز منـتج 

 . العاملييستطيع املنافسة يف السوق

 .تحدي النهوض بالتعليم لتحقيق حاجات ومتطلبات املجتمع)2

تحدي الثورة املعلوماتية وما قدمته من منجزات علمية وتكنولوجية كان لهـا أثـر كبـر يف )3

 .تزايد الفجوة بن دول الشال والجنوب

 ، ويتطلـب هـذا التحـدي رضورة الحفـاظ عـىل الهويـة الثقافيـة،سيطرة الثقافـة الغربيـة)4

 .وتطوير محتوى مقررات الثقافة الوطنية ملواجهة الغزو الثقايف والفكري

يواجه التعليم العايل تحديا يتعلق بتمويله حيث أن االعتادات املالية الحكوميـة املتاحـة )5

 ويعـزى ذلـك إىل النمـو الـسكاي ،تتجه نحو النقص وذلك باملقارنـة بحجـم الطلـب عليـة

 ومن ثم يرتفـع عـدد الـراغبن يف ، يف سن التعليم العامالرسيع حيث تتزايد أعداد الطالب

 هـذا فـضال عـن ارتفـاع تكلفـة الطالـب يف املرحلــة ،االلتحـاق مؤسـسات التعلـيم العـايل

 .الجامعية مقارنة بتكلفة أي مرحلة أخرى

 )13( :وهنا نورد هذه اإلحصاءات

  أعداد الطالب و معدل االلتحاق من فئة العمر الجامعي-1

 معدل امللتحقن من فئة العمر الجامعي )مليون(داد الطالبأع العام

1975 1.0 - 

1996 3.1 9% 
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1998 3.6 15% 

2008 7.164 20% 

  كلفة التعليم العايل يف األقطار العربية-2

 )$مليون (التكلفة العام

1970 307 

1980 1204 

2000 7000 

2008 10000 

 :ايل معدل اإلنفاق عيل طالب التعليم الع-3

 )$(معدل اإلنفاق للطالب الدولة

 550 الدول العربية الفقرة

 15000 -7000 الدول العربية الغنية
 45000 -16000 الدول املتقدمة

 : أعداد الجامعات العربية-4

 أعداد الجامعات العام

1950 10 
1979-1970 33 
1990-1980 51 

2008 395 
 )*أمريكيا( 6000 2008

 )*لهندا( 8000 2008
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 -:التعليم العايل يف اليمن التحديات والحلول

رؤيـة مـستقبلية " الجرادي يف رسالته املعنونـة بــ خالد محسن ثابت/ فقد قام الباحث 

م 2005والتـي نـال بهـا درجـة الـدكتوراه عـام " إلنشاء جامعة مفتوحة يف الجمهوريـة اليمنيـة 

 )14(بدراسة مشكلة التعليم العايل يف اليمن فيقول

 ، ومتالحقة يف مختلـف ميـادين الحيـاة،شهد العام خالل العقود املاضية تغرات رسيعة

ً كا شهد أيضا موا كبرا ، واالتصاالت، وتكنولوجيا املعلومات،ًوخصوصا ميادين العلوم التطبيقية ً

 فقـد ً وزيادة هائلة ومستمرة يف أعداد السكان؛ وانطالقا من هـذا الواقـع، والتدريب،يف التعليم

 ومواجهـة ،أصبح من الرضوري مواكبة السياسة التعليمية ملتطلبات روح العرص الذي نعيش فيه

 .تحديات املستقبل الذي سيشهد املزيد من االنفجار السكاي واملعريف

كا تواجه الجامعات النظامية يف أوائل القرن الحادي والعرشين تحديات مختلفة والتي 

 ما يتناسـب مـع احتياجـات سـوق ، وأسلوب عملها التقليدي،عتهاتفرض عليها أن تغر من طبي

 ولعـل مـن أهـم هـذه ، وتلبية احتياجـات أفـراد املجتمـع مـن ناحيـة أخـرى،العمل من ناحية

 وأزمـة الثقـة يف املؤسـسة ، وطوفان الطـالب،التحديات وأبرزها الثورة التكنولوجية واملعلوماتية

 .التعليمية النظامية

 وتعـد ،من الرتبوين الستحداث صـيغ جديـدة ملواكبـة هـذه التحـدياتما دعا العديد 

 ،الجامعة املفتوحة أحد الصيغ الرتبوية املهمة التـي تحظـى بـاهتام عـاملي مـن قبـل املعنيـن

 فمن خاللها مكن مواجهة األعـداد الهائلـة مـن الطلبـة الـذين ال ،واملهتمن بالعملية التعليمية

 ولـديهم الراغبـة يف ،الدراسـة الجامعيـة النظاميـة لـسبب أو آلخـرتسمح ظروفهم باالنتظام يف 

 وهـي مفتوحـة ، وهي مفتوحة من حيـث رشوط القبـول والتـسجيل،مواصلة التعليم الجامعي

 كـا أنهـا تعطيـه الحريـة يف ،ًأيضا من حيث إعطاء الدارس حرية اختيار التخصص الذي يريـده
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 وكـذلك تعطيـه ،ه أخـذها يف كـل فـصل درايساختيار عدد الساعات الدراسـية التـي باسـتطاعت

 .الحرية يف اختيار الزمن واملكان املناسب للدراسة

ًوالجمهورية اليمنية ال تختلف كثرا عن غرها مـن دول العـام الناميـة التـي تعـاي مـن 

ً وتعليمية أيضا تجعلها غـر قـادرة ، وثقافية، وسياسية، واجتاعية،مشكالت وتحديات اقتصادية

 فهـي تبحـث عـن حلـول تـتالءم مـع ، وفـق متطلبـات العـرص،حقيق احتياجات املجتمععىل ت

 مع إتاحة الفرصة للجاهر اليمنية املتطلعـة ملارسـة حقهـا يف التعلـيم دون ،متطلبات العرص

 .حدود أو قيود

 :ابرز مظاهر األزمة 

ــن املــشكال ــر م ــن كث ــاي م ــة يع ــة اليمني ــيم الجــامعي يف الجمهوري ت أن نظــام التعل

والتحديات التي جعلته غر قادر عىل تلبية احتياجات املجتمع ومن هذه املشكالت والتحديات 

 : ما ييل

   .التزايد السكاي الرسيع.1

 .الرتاجع يف النمو االقتصادي   .2

           .الثورة العلمية والتكنولوجية.3

 .مجتمـع مـا بعـد الصناعة.4

       .العوملة االقتصادية والثقافية.5

 .طلب االجتاعي عىل التعليم ال.6

   .التوزيع الجغرايف للسكان وملؤسسات التعليم.7

 .الهجرة من الريف إىل املدن.8

 . اإلناث وتلبية طموحاتهن يف التعليم .9
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ًكذلك فإن نظام التعليم الجامعي التقليدي يف الجمهوريـة اليمنيـة م يـشهد تحـديثا أو 

 ما جعلها غر قادرة عىل ،ًظلَّ محصورا بإطار تقليدي بل ، وأّماطه التعليمية،ًتطويرا يف خدماته

 كا أن الجامعات النظامية م تعـد قـادرة عـىل تلبيـة الطلـب ،مواكبة عرص املعرفة واملعلومات

ِّ األمـر الـذي يتطلـب دراسـة متعمقـة إلحـداث نقلـة ،االجتاعي املتزايد عىل التعليم الجامعي

بإدخال أماط تعليمية معارصة تعتمـد عـىل التكنولوجيـا  ،نوعية يف الخدمة التعليمية الجامعية

 .إىل حد كبر

الدراســـات :" ويف  الفــصل الــسابع واألخــر مــن الرســالة املــذكورة آنفــا  فجــاء بعنــوان

 حيث قدمت ،كأحد الحلول" املستقبليـة وسيناريوهات الجامعة املفتوحة يف الجمهورية اليمنية

 من خالل واقـع ،شاء الجامعة املفتوحة يف الجمهورية اليمنيةفيه الدراسة ثالثة سيناريوهات إلن

 ، ونتائج الدراسة امليدانية، واالتجاهات العاملية املعارصة،التعليم الجامعي يف الجمهورية اليمنية

 باإلضـافة إىل تنـاول الدراسـات املـستقبلية مـن ،مع مراعاة طبيعة وإمكانيات املجتمـع اليمنـي

 وذلك لإلجابة عـىل الهـدف الرابـع مـن ، وأهميتها يف الرتبية، واألساليب، واألماط،حيث املفهوم

تقديم رؤية مستقبلية إلنشاء جامعـة مفتوحـة يف الجمهوريـة " أهداف الدراسة الذي ينص عىل

 ". عىل صورة سيناريوهات،اليمنية

 :أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة امليدانية

 :ة نتائج من أهمها ما ييلتوصلت الدراسة امليدانية إىل عد

ًجميع مجاالت استطالع الرأي حصلت عىل موافقة عالية جـدا مـن قبـل أعـضاء عينـة .1

ــة  ،الخــرباء مــن األســاتذة واألســاتذة املــشاركن بجــامعتي صــنعاء وعــدن(الدراس

 ، وإعداديــة،واملــستفيدين مــن الجامعــة املفتوحــة الحاصــلن عــىل مــؤهالت ابتدائيــة

 ). وجامعية،وثانوية
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 بـن اسـتجابات أعـضاء - يف جميع مجاالت الدراسة -جد فروق ذات داللة إحصائية و.2

من األساتذة واألساتذة املشاركن بجامعتي صنعاء وعدن عند ) الخرباء(هيئة التدريس 

 ).0.01(مستوى داللة أقل من 

ء ًتوصلت الدراسة إىل أن الكليات املرغوب فتحها يف الوقت الراهن بناء عىل رأي الخربا.3

 واملـستفيدين مـن الجامعـة ،من األساتذة واألساتذة املشاركن بجامعتي صنعاء وعدن

 : وجامعية هي كالتايل ،املفتوحة الحاصلن عىل مؤهالت ثانوية

               .كلية الحاسبات

 .كلية العلوم والتكنولوجيا

 كلية اللغات

 .كلية التجارة واالقتصاد

الخـرباء مـن األسـاتذة واألسـاتذة (راد عينـة الدراسـة توصلت الدراسة إىل أن غالبية أف.4

قد اقرتحـوا أن يكـون عـدد الـساعات املعتمـدة يف ) املشاركن بجامعتي صنعاء وعدن

واقرتحوا توزيعها عىل النحو . ساعة140الجامعة املفتوحة يف الجمهورية اليمنية حوايل 

 :التايل

     .ساعة متطلبات جامعة16

 .جباريساعة متطلبات كلية إ26

 ساعة متطلبات كلية اختياري22

 .ساعة متطلبات تخصص72

توصلت الدراسة إىل بناء ثـالث سـيناريوهات بديلـة للجامعـة املفتوحـة يف .5

  ومـن،ً انطالقـا مـن واقـع التعلـيم الجـامعي التقليـدي،الجمهورية اليمنية
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ـــارصة ـــة املع ـــي،االتجاهـــات العاملي ـــة وه ـــائج الدراســـة امليداني   باإلضـــافة إىل نت

 :  كالتايل

 )سيناريو الرتدي(َّ السيناريو األويل -

ِ السيناريو الوسطي - َ  ).سيناريو التحسن(َ

 ).السيناريو املستهدف(  السيناريو االبتكاري-

 .وملزيد من التفاصيل مكن العودة إىل املصدر

 :التحديات التكنولوجية أمام التعليم العري وكيفية حلها 

اجهنا وهو الدخول ببالدنا إىل حضارة التكنولوجيا املتقدمة أن التحدي الحقيقي الذي يو

التي أصبحت العامل الحاسم يف تقدم الشعوب، وال شـك أن نقطـة البـدء هـي إعـداد الكـوادر 

القادرة عىل إنجاز هذا التحول الكبر، الذي يتطلب خلق بنية تعليمية يبنى الطالب من خاللها 

فيـة اسـتخدام جميـع مـصادر املعرفـة، وجميـع وسـائل خرباته التعليمية عن طريق تعليمـه كي

التكنولوجيا املساعدة؛ لذا يجب تجهيز املدارس والجامعات بالوسائط املتعددة، ومعامل العلوم 

املتطورة وقاعة استقبال بث القنوات التعليمية ومن ثم تدريب أعضاء هيئة التدريس  يف مراكز 

مراكز التدريب التخصيص املركزية ، ومعامـل العلـوم التدريب املحلية باملديريات واملحافظات و

  أو Wall-less School" مدرسـة بـال أسـوار"املتطورة والتعلـيم عـن بعـد فـيا غـدا يعـرف باسـم 

 . أو التعليم االلكرتوي Smart School أو املدرسة الذكية Future School"  مدرسة املستقبل"

 : مفهوم مدرسة املستقبل أو املدرسة الذكية

عبــارة عــن مــدارس مــزودة "مدرســة املــستقبل أو املدرســة الذكيــة هــي 

بفصول إلكرتونية بها أجهزة حواسـيب وبرمجيـات مكـن الطـالب مـن التواصـل 

 ًإلكرتونيا مع املعلمن واملواد املقررة، كا مكن نظام املدارس الذكية مـن اإلدارة
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ًة الحـضور واالنـرصاف وانتهـاء بوضـع ًاإللكرتونية ألنشطة املدرسـة املختلفـة ابتـداء مـن أنظمـ
كا مكن املدارس الذكية من التواصل مع املـدارس األخـرى التـي تعمـل .االمتحانات وتصحيحها

 )  15" (بنفس النظام األجهزة التعليمية املتصلة باملدرسة وكذلك التواصل مع أولياء أمور الطالب

 -)  :يكنموذج تكنولوج(التعليم االلكرتوي يف الوطن العري

  :اإلطار العام للتعليم اإللكرتوي:  أوال

، 1996تعود نـشأة التعلـيم اإللكـرتوي إىل سـنة  : نشأة و تطور التعليم اإللكرتوي.1

مبادرتـه املعروفـة باسـم " بيـل كلينتـون"الرئيس األمـريي الـسابق  منذ أن أطلق

ملــدارس التكنولوجيــة التــي دعــا مــن خاللهــا إىل ربــط كافــة ا تحــديات املعرفـــة

، و كنتيجـة أوليـة 2000بشبكة االنرتنيت بحلول عـام  األمريكية العامة و صفوفها

 بإدخـال مـرشوع 1996الفدراليـة العامـة سـنة  لهذه املبادرة قام اتحـاد املـدارس

مدرسـة تقـوم بتـدريس مقـررات عـرب  االنرتنيت األكادمي و هـو عبـارة عـن أول

تناشـد بإنـشاء جامعـة  النـداءاتو ظهرت كـذلك بعـض . الخط يف والية واشنطن

مقـررات عـرب  إلكرتونية يف إنجلرتا، و التي مـت بالفعـل و يتوقـع منهـا أن تقـدم

اإللكـرتوي  الخط يف التعليم املـستمر و التنميـة املهنيـة، و امتـد تطبيـق التعلـيم

تعلـم  ليشمل دول أخرى، و عىل سبيل املثال و نتيجة لزيادة الطلب املتزايد عـىل

الثقافيـة  ألجنبية من قبل الطالب التايوانين و لزيادة مهارتهم اللغويـة واللغات ا

هـذا  قامت كلية اللغات بطرح برامجها اللغوية عرب شبكة اإلنرتنت، و قد وجد أن

النمط أسلوب و بديل جيد لتعلم اللغات عا هو سائد يف الفـصول التقليديـة، و 

 .يسد النقص القائم يف هذه األخرة كذا
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التعلـيم اإللكـرتوي هـو ذلـك النظـام الـذي يقـوم فيـه  : اإللكـرتوي  التعلـيممفهـوم.2

العملية التعليمية حيث يتعلم الطالب من الكمبيوتر بدون الحاجة  الكمبيوتر بكامل

يقوم الكمبيوتر ما يشبه املدرس الخصــويص من حيـث الـشـرح و  إىل املعلم، و فيها

 .التقويم التجريب و

للتعليم اإللكرتوي أن يفيد الطـالب غـر القـادرين و  مكن : لكرتويأهمية التعليم اإل.3

الطالب غر القادرين عىل السفر يوميا إىل املدرسة  ذوي االحتياجات الخاصة و كذلك

 .بسبب ارتفاع كلفة املواصالت

يساعد التعليم اإللكرتوي عىل التعلم الذاي و الذي يسهل فيه املعلم للمـتعلم 

 .ع املعلوماتملجتم الدخول

باســتخدام  يكــون التعلــيم اإللكــرتوي ذا فعاليــة لــسكان املجتمعــات النائيــة

 .تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت يف مجال التعليم

الرتبية املتحمسون لهذا النوع مـن التعلـيم أن تكلفتـه املاديـة أقـل  يرى كثر من علاء

 .التعليم التقليدي بكثر من تكلفة

 :م اإللكرتويمتطلبات التعلي-1

ملتطلبـات  لي ينجح التعليم اإللكرتوي و يحقق أقىص استفادة من أهميته، فإنه يحتـاج

 .و رشوط رضورية منها

 .و مراحله و ميزانياته خطط واضحة تبن كيفية دمج التعليم اإللكرتوي،

 .برامج إدارة التعليم بنية تكنولوجية، و سعة نطاق عالية، و: متطلبات تقنية

 .بات تنظيمية و إدارية عرصيةمتطل
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كادر مؤهل يشمل خرباء بالتقنيـة و خـرباء بالرتبيـة، كـا  متطلبات برشية من

 . للطلبة املشمولن بالنظام يتطلب تدريب خاص للمحارضين و

 :التعليم اإللكرتوي  حاجة الدول العربية إىل: ثانيا

ملا يحمله هذا النوع من التعلـيم  إن الدول العربية يف حاجة للتعليم اإللكرتوي بالنظر  

 :من مزايا، و تظهر مالمح هذه الحاجة يف

مواجهة الضغط املتزايد للطالب عىل الجامعات العربية عىل عـدة مـستويات حققـت .1

 .العربية قفزة الدول

خــالل التعلــيم  تعزيــز دور التعلــيم العــايل العــري يف تنميــة صــناعات املعرفــة مــن.2

 .اإللكرتوي

 :الدول العربية التعليم اإللكرتوي يفواقع : ثالثا

الرضوري التطرق إىل النقاط  للتعرف عىل واقع التعليم اإللكرتوي يف الدول العربية من  

 :التالية

 :اإللكرتوي يف الدول العربية معوقات التعليم-1

عرة يف وجه التعلـيم اإللكـرتوي يف الـدول  هناك العديد من املعوقات التي تقف حجرة

 :ية ومنهاالعرب

العـري؟  التساؤل التايل هل يجدر للمرء استثار وقته وماله يف التعليم اإللكـرتوي يف الـوطن

األكادمي و  هناك الكثرون ممن يعارضون ذلك، كا يوجد بعض املعلمن و العاملن باملجال

. لتعلـيممجـال ا الذين يساورهم الشك بشأن القيمة التي يساهم فيها التعليم اإللكـرتوي يف

  املتوقــع فــضال عــن ذلــك، إن أســهم و تكــاليف هــذا االبتكــار عاليــة، و حــدوث الجــدل
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ـــشبكة ـــان عـــىل ال ـــة و مـــسائل الخـــصوصية و األم ـــة الفكري  حـــول حقـــوق امللكي

 :العاملية 

العري هي عدم علم  من أهم املعوقات التي تقابل مستقبل التعليم اإللكرتوي يف الوطن

اإللكـرتوي مـستقبل يف  م اإللكـرتوي فكيـف يكـون للتعلـيمأغلب الطالب مفهوم التعلي

 .التعليـم الوطن العري و طالئع املستقبل م يكن لديهم فكرة عن هذا

مليــون  38،2  إىل أن دول املنطقــة العربيــة تــستحوذ عــىل2007تــشر البيانــات للعــام 

مليون مستخدم  1467من اإلجايل العاملي الذي بلغ % 2,6مستخدم لإلنرتنت ما نسبته 

 .، و هي نسبة محتشمة جدا2007بنهاية عام 

 :تجارب بعض الدول العربية يف مجال التعليم اإللكرتوي-2

اسـتخدام الحاسـوب و  تم توقيع بروتوكـول مـع وزارة الرتبيـة بغـرض محـو أميـة: مرص

 كـا اإلنرتنـت املجانيـة  مدرسة بخدمـة12اإلنرتنت لخريجي اإلعدادية، إضافة إىل ذلك تم ربط 

و مـت املوافقـة عـىل إنـشاء  .للتعلـيم اإللكـرتوي) غـر هـادف للـربح(تم إنشاء موذج جديـد 

ــدأ الدراســة ــيم اإللكــرتوي عــىل أن تب ــة املــرصية للتعل ــام الجــامعي  الجامع ــن الع ــارا م اعتب

ــه عــىل2007/2008 ــيم موافقت ــشاء عــدد مــن املــدارس  ، كــا قــدم صــندوق تطــوير التعل إن

املـرصية بعـد تطويرهـا و  ة إىل ذلك تم افتتاح شبكة معلومات الجامعــــاتالتكنولوجية، إضاف

 .إدخال أحدث التقنيات التكنولوجية

تطـوير   كجـزء مـن مـرشوع2002تم إطالق مبـادرة التعلـيم اإللكـرتوي يف العـام :   األردن

 املدارس و مستوى مستوى التعليم نحو اإلقتصاد املعريف التي تهدف إىل توفر التعليم اإللكرتوي عىل

الجامعات و مسارين متوازين، و قد حقق األردن إنجازات مهمـة عىل هذا الـصعيد بالتعـاون مـع 

 و عدد من الجهات الحكومية و الهيئـات الدولية و منظات املجتمـع املـدي، فقـد" سيسكو"رشكة 
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نيـة و حكوميـة بـشبكة املـدارس الوط  مدرسـة3200 مدرسـة مـن أصـل 1200ربطت أكر مـن 

إنطـالق املـرشوع و عـىل مـستوى   مدرسـة منـذ2500أنـشأت مخـابر الحواسـيب يف أكـر مـن 

باسـتثناء واجـدة بـشبكة أليـاف ضـوئية  الجامعات تم ربط جميع الجامعات الخاصة و العامـة

 .توفر التعليم عن بعد يف بعض الجامعات ووصلها بشبكة التعليم الوطني و التي ساهمت يف

يف اإلمارات العربية املتحدة ال تـزال وزارتـا الرتبيـة والتعلـيم  : املتحدة يةاإلمارات العرب 

العايل متأخرتن يف وضع استراتيجية التعليم اإللكتــروي عىل مـستــوى املـدارس  و الجامعـات 

مـن جهـات حكوميـة  الحكومية، إال أن التعليم اإللكرتوي معتمد يف اإلمـارات العربيـة املتحـدة

األكـادمي و كـذلك  ك عىل مستوى القطاع الخاص، و هو موجه للقطـاع التعليمـيأخرى و كذل

مبـادرة التعلـيم  لقطـاع الـرشكات و سـوق العمـل و خاصـة يف إمـارة دي، و ممـن أمثلـة ذلـك

التخصـصات املتعلقـة بـالعلوم  و توفر مجموعة من" إتصاالت"اإللكرتوي التي أطلقتها أكادمية 

املعلومات، أما معهـد اإلبتكـار التقنـي يف جامعـة  الربمجيات و تكنولوجيااإلدارية و اإلرشافية و 

التعليمية عرب االنرتنيـت، حيـث مكـن للدارسـن الوصـول إىل تلـك  زايد فيوفر بعضا من الربامج

 .التدريبات من دون الحاجة للحضور للمعهد الربامج و إجراء

اإللكـرتوي يف جامعـة امللـك عبـد تستخدم أساليب التعلـيم : السعودية اململكة العربية 

اململكة العربية السعودية منذ فرتة طويلة، و لديها أكرب مكتبـة إلكرتونيـة يف اململكـة  العزيز يف

  مـع2006 ألف كتـاب إلكـرتوي، ووقعـت وزارة التعلـيم العـايل يف أواخـر عـام 16تحتوي عىل 

اإللكـرتوي و   للمركز الوطني للتعلـيمرشكة ميتيور املاليزية عقد تنفيذ املرحلة التأسيسية األوىل 

التعليم عن بعد، الذي يهدف إىل إيجاد نواة لحضانة مركزية للتعليم اإللكـرتوي و التعلـيم عـن 

 بعــد ملؤســسات التعلــيم الجــامعي و توحيــد جهــود املؤســسات الــساعية لتبنــي تقنيــات هــذا
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ن مرشوع املركز الـوطني للتعلـيم م و يغطي العقد املرحلة التأسيسية األوىل.  النوع من التعليم

الجامعي يف اململكة، و يتنفذ عىل ثـالث مراحـل  اإللكرتوي و التعليم عن بعد ملؤسسات التعليم

 موظف و أكادمي عىل نظـام 1500اإللكرتوي و تدريب  رئيسية هي تصميم نظام إدارة التعليم

لكرتوي و التعليم عن بعد، و بناء متدرب عىل مهارات التعليم اإل 1000إدارة التعليم و أكر من 

 .اإللكرتوي املنهج

روح العـرص الـذي نعيـشه، عـرص  وخالصة ما سبق إن التعليم اإللكرتوي تعلـيم يواكـب

التعلــيم يعتمــد عــىل التقنيــة  التطــورات التكنولوجيــة و العلميــة املدهــشة، فهــذا النــوع مــن

و هـو بهـذا الـشكل يتـيح ... غرهـا  والتكنولوجية الحديثة من جهاز كمبيوتر و شـبكة إنرتنـت

ممكنة، و منه ظهرت الحاجة إليه مـن  فرصة للتعليم بأعظم الفوائد و أقرص وقت و أقل تكلفة

تتمثل مالمح هذه الحاجة يف مواجهـة الـضغط  طرف العديد من الدول ومنها الدول العربية، و

لعـايل العـري يف تنميـة صـناعات وتعزيز دور التعلـيم ا املتزايد للطالب عىل الجامعات العربية،

غر أن التعليم اإللكرتوي يف الدول العربيـة يـصطدم عـىل ... اإللكرتوي املعرفة من خالل التعليم

بالعديد من املعوقات، كا أن تجارب بعض الدول العربيـة يف هـذا املجـال ال تـزال  أرض الواقع

 .العهد و محتشمة حديثة

 :وجية للتعليم يف الوطن العريكيفية مواجهة التحديات التكنول

مــن الــرضوري تكــرار القــول بــأن العــرب اآلن م يكونــوا النظــرة الــصحيحة  إىل مــسألة 

ًالتكنولوجيا وإىل إمكانية  نقلها قبل التوصل إىل إمكانية ابتكارها محليا فـال تـزال نظـرة العـرب 

ام الـصناعي املتقـدم  مـع الخـرباء إىل التكنولوجيا بأنها عبارة عن  انتقال اآلالت واملعدات من العـ

والفنين إىل األقطار العربية وبالتايل يسود االعتقاد بأنه مكن رشاء كل هذه األمور بـاألموال إذا مـا 

 ًتوفرت وهذا ما يؤكد أن العرب شعوبا وحكومات ال يزالون عىل حد تعبـر أحـد البـاحثن العـرب
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ًوبأننا بحاجـة حقـا إىل جهـد ) و أمية تكنولوجية جاهلية أ(املهتمن باملوضوع يعيشون يف حالة 

تنوير اجتاعي كبر وعملية محو أمية تكنولوجية ملجتمعاتنا  كا أن العرب ال يزالون يخلطـون 

بن العلم والتكنولوجيا ويظنون أن التقدم الكمي يف املجال األول زيادة عدد املـدارس والطـالب 

 ) . تقدم تكنولوجي بنفس املستوى والوترة ًالخريجن يؤدي بالرضورة وتلقائيا إىل

إن أول ما يحتاجه العرب يف هذا املجال ويف غره من املجـاالت هـو ثـورة فكريـة قيمـة 

تغر نظرة اإلنسان العري إىل نفسه وإىل عالقته باملجتمع وبالكون بحيث يتحرر من كل األغالل 

ر منـذ القـرن الحـادي عـرش املـيالدي الفكرية واملادية التي حجمت عقله وقدرتـه عـىل اإلبتكـا

وباألخص منذ بداية االحتالل العثاي وتتمثل هذه الثورة الفكرية يف جعل اإلنسان أمـن وأنبـل 

 ويتطلـب األمـر كـذلك إنـشاء نظـام تربـوي يجـسد هـذه ،القيمة العليا .... ما يف هذا الوجود 

درة واإلبـداع وحـب العمـل املـتقن القيمة العليا ويضيف إليها منذ سن مبكرة للطفل روح املبا

واالنتظام واملنهجية العلمية العقالنيـة وغرهـا التـي تخلـق اإلنـسان القـادر عـىل التعامـل مـع 

متطلبات التنمية الشاملة والتغلب عىل تحدياتها الهائلة ويتطلب األمر قبل هذا وذاك حكومـة 

 النظـام الرتبـوي ويف تعاملهـا مـع ًوقيادة تؤمن أمانا راسخا بهذه القيم وتعمـل عـىل تثبيتهـا يف

النـاس بحيــث  تظهـر واضــحة يف تعامـل النــاس فـيا بيــنهم عـىل شــتى املـستويات التثقيفيــة 

 فقط بعد بروز مثل هذه القيم يصبح بإمكان الدول العربية الـدخول ،واالقتصادية واالجتاعية

حظ أنـه مـا مـن دولـة يف العـام  إذ من املال،التكنولوجية  -يف املراحل األوىل من الثورة العلمية 

وكا الحظ بحق . تقدمت يف يومنا هذا إال بعد أن نجحت يف إحداث ثورة قيمية يف مجتمعاتها 

ًأحد الباحثن العرب فإن األيديولوجية الحديثة ليرباليـة كانـت أو ماركـسية موصـولة وصـالً عـضويا 

 املتخلفن هي أن تعبراتنا األيديولوجية غـروعلتنا األيديولوجية الرئيسية كعلة أكر . منهجية علمية
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ً موصولة بعد وصالً علميا خالقا مناهج علمية حديثة ولذلك تبدو أيديولوجيتنا وكأنهـا الهـوت 

نحـو ) العقل العـري (وتحول... فالتخلف  هو يف جوهره تخلف عقيل وخلقي منهجي ... جديد

 يـصله بأحـسن مـا يف املـايض مـن أصـول املنهج التجريبي ال يقطعه عن ماضيه أو عن ذاته بل

 .منهجية علمية تجريبية كا جسدها بوضوح العلاء العرب يف زمان جابر بن حيان 

وإذا كان من غر املمكن للعـرب أن يحققـوا تطـور يف أي مجـاالت الحيـاة الهامـة دون 

ة ال تـأي يف  فمن الرضوري القـول أن مثـل هـذه الثـور،تحقيق الثورة القيمية التي تكلمنا عنها 

بل ال بد من توفر قاعدة اقتصادية تكنولوجية مناسبة لي تخلق الطلب عىل هذه الثورة . فراغ 

 . إذا جاز التعبر ،القيمية 

إال أنه ال مكن خلق مثل هذه القاعدة الوطنية يف غيـاب القـيم املناسـبة و وهنـا تبـدو 

. عربية والكثر من الدول النامية األخـرىبوضوح الحلقة املفرغة أو املأزق الذي تعيشه الدول ال

 ومن هنا نفهم ملاذا جاءت نتائج االنقالبات ،ًوهي تحول عبثا الخروج من وضعها البائس الحايل 

والثورات وتجارب التنمية والعمل العري املـشرتك التـي عرفتهـا الـدول العربيـة خـالل العقـود 

ل وال تتناسب عىل اإلطـالق مـع األمانـات املاديـة مخيبة لآلما) حتى كتابة املرجع(الثالثة األخرة

والبرشية املتاحة وال مع طموحات الشعوب العربية والتي وصلت اليـوم إىل نقطـة تكـاد تفقـد 

 .معها كل طموحاتها 

بانتظار الظروف املوضوعية التي تسمح بإحداث الثورة القيمية املطلوبة كل ما يستطيع 

لوضع التكنولوجي العري الحايل ال مكن أن يتعـدى  مـستوى املرء أن يقرتحه يف مجال تحسن ا

الجزئيات التي وإن كانت عاجزة يف حد ذاتها عن إنقاذ املركب العري مـن الغـرق فإنهـا قـادرة 

عىل املساهمة يف تأخر لحظة الغرق ريثا تتوفر ظروف مناسبة إلحـداث نهـضة عربيـة شـاملة 

 ) 2.(أساطيل جديدة بكاملها قادرة عىل إنقاذ املركب العري وبناء 
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 .وأهم أسباب النهضة املرجوة هو االهتام بالتعليم العام والعايل حتى نصل للمطلوب

 االستنتاجات والتوصيات

إن التقدم العلمــي والتكنولوجي يفرض نفسـه عىل املجتمع لذا يجب مسايرة التطور .1

كنولـوجي يف املجتمـــع والتغير يف أسـاليب التعلـيم و البحـث العلمـي والتقـدم الت

 .الراقي ومنهـا املجتمع العري

هناك فجوة بن الدول املتقدمة والدول الناميـة أساسهـــا هـو التقـدم يف العلـــوم -2.2

والتطور التكنولوجي وأساليب التعليم الذي أصبح سـمه مـن سـات العـرص وعـىل 

ور وعـىل األمـة األمة العربية الرشوع بالتعليم الحـديث و البحـث العلمــي والتطـــ

 .العربية أن تسر عىل هـذا الركـب العلمي والتطور التكنولوجي

يكتسب التعليم الجــامعي والعـايل يف العـام والوطن العري أهمية كبرة حيث وجب .3

عىل التعليــم أن يرتبط بخطط التنميــة الـشاملـة ومنهـا البحـث العلمـي والتقـدم 

فالطــاقات البـرشية  ارص القياديـة يف املجتمـعالتكنولـوجي يف تدريب وتأهيل العنـ

وبــذلك تكــون  املــــدربة واملؤهلـــة  قــادرة عــىل قيــادة خطــط التنميــة الــشاملـة

الجامعــات مـصنعا لقيـادات األمــة العربيــة الـسياسية واالقتـصادية واالجتاعيـة 

ــة  ــل العومل ــة يف ظ ــة والوطني ــة القومي ــىل الهوي ــاظ ع ــة والحف ــة والعلمي والثقافي

 .واملعلوماتية والتكنولوجية 

إن األستاذ الجــامعي لـه ادوار كبـرة ومـؤثرة يف عمليـة تطـوير البحـوث .4

العلميـــة مـــن خــالل االختــصاص العلمــي واملرتبــة العلميــة يف التطــور 

ًالتكنولوجي خصوصـا إذا  توفرت لـه الظـروف املاديـة و املعنــوية مـن 

 تطيـع  إن يقود املجتمــع إىلقبل الجـامعة والدولة واملجتمـع فهـو يـس
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حيث يشـارك فـي وضـع خطـط التنميـة الشاملة الوطنيـة ، مصاف الدول املتقدمـة

والقومية يف املنظات الحكومية وغر الحكومية يف تدريب القيـادات والكـوادر مـن 

خـــالل التـــدريس والبحـــث العلمـــي وخدمــــة املجتمــــع  بـالبحــــوث النظــــرية 

 .والتطبيقيـة

يف الـوطن  ك معوقات تواجه التعليم و البحث العلمــي والتطـور التكنولـوجيإن هنا.5

 ). وعامة ،ثقافية ،اجتاعية ،مالية ،إدارية ،معوقات سياسية (العري ومنهـا

مكن أن تـنهض األمــة العربيـة بالبحـث العلمــي والتقــدم التكنولـوجي مـن خـالل .6

امـة والـشعور باملـسؤوليـة التـي تقـع بالرتبية و التعليـم و التنميـة املستد االهتام

عىل عاتق العمليةالتعليمية األساسية والثانوية و الجــامعية ومراكزها البحثية وذلك 

ــاهج  ــا والطالــب الجامعـــي واملن ـــا وعلمي ــم واألســتاذ الجــامعي مهني ــة املعل بتنمي

واملعنــوية الجامعيـة واإلدارة الجامعية ودور الدولة يف توفر كل املستلزمات املادية 

 .ودور املجتمع يف تعزيز البحث العلمي والتطور التكنولوجي

 :  التوصيـــات-:ثانيا

توصل البحـث الحـايل إلــى عــدة توصــيات مكـن أن تقـــوم بهـا الجــامعة واألسـتاذ 

 -:الجامعي والدول العربية ومؤسسات املجتمع عىل مستوى الدولة أو الدول العربية وهي

والبحـث العلمـي )  كالتعليم االلكرتوي(  مفهـوم  التعليم الحديثإجـراء تثقيف عىل.1

والتطور التكنولوجي يف الوطن العري وذلك من خالل عرض هذه املفاهيم بوسائل ا 

التـصال الجاهريـة وتعريــف املـواطن العــري والطالـب العــري مفاهيــم البحــث 

العلمـي والتكنولـوجي يف العلمي والتطور التكنولوجي ومجــاالت استخدام البحث  
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ــاالت الحيــاة ــة كبــرة تقــع علـــى مج ــشاط إبــداعي ومــسؤولية وطني  وانــه ن

 . املواطن 

االستخــدام األمثل للتكنولوجيـــا الحديثـة مـن خـالل تنميـة التكنولوجيـة التقليديـة .2

وتطــوير التكنولوجيــة املنقولــة عــن طريــق القــدرات الوطنيــة يف مجــــال التعلــيم 

 .والتطــور التكنولوجيوالبحث العلمــي 

نقل املعرفة العلميـة والتكنولوجية وتوثيقها وخزنهــا مــن خــالل نظــم املعلومــات .3

ً أي جعــل اللغــــة العربيــة وعــاءا للمعرفــة العلميـــة ،وتحويلهــا إىل اللغــة العربيــة

 .) والنرش والتعريب وتوحيد املصطلحات ،اإلنتاج والحفظ( والتكنولـوجية من حيث

مية العلميـة والبحثية بالحضـارة العربية و بالتنمية الشاملة وجعلهـا إشـعاع ربط التن.4

فكرى وجزء مـن نـسيج األمـــة الحـضاري للمجتمــع العـري حيـث قــدم العــرب 

لإلنسانية علومهــم يف الفلـك والطـب والهندسـة والرياضـيات والفلـسفـة والفنـون  

 .ا يف املناهج الدراسية وامليكانيك وتعزيزها لدى الطالب العري وببثه

  إنشاء مراكز للبحــوث العلمية وتطويرها من خالل مدها بـالكوادر الكفــؤة  ووفــق.5

 التخصص ورصد مبالغ كافيه إلجـراء البحـوث وتطويرهـا وتجهيزهــا بــشبكة  مــن

 .املعلوماتية

 .رضورة التنسيق والتعاون بن مؤسسات التعليم ومؤسسات الدولة داخل كل قطر.6

رضورة التنسيـق والتعـاون بن أقطار الـوطن العـري يف مـا بيـنهم مجــاالت التعلـيم .7

 .والبحـث العلمي والتطور التكنولوجي

 .استراد التكنولوجية املالمة لظروف بيئتنا العربية وتطويعها.8
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داخـل الـوطن العـري أو ) معلمن وأسـاتذة جامعـات(إجراء تدريب للكوادر العربية .9

 .ة تطـوير جودة التعليمخارجه بغيـ

إجراء دراسة شاملــة للسياسات التعليمية والبحثيـة والتكنولوجيـة يف الـوطن العـري .10

 .وتطويرها 

 الحد من هجرة االدمغه البحثيـة والتكنولوجيـــة إىل خـارج الـوطن العـري وضــرورة.11

 .توطينها و تشجيعها 

 :توصل البحث إىل عدة مقرتحات هي

ــ.1 ــه ع ــة ماثل ــراء دراس ــة إج ــوث العلمي ــة والبح ــة التعليمي ــوير العملي ــبل تط ن س

 .والتكنولوجية من وجهـة نظر العلاء والباحثن أنفسهم 

إجــراء دراسة ممــاثله عـن املعوقـــات التــي تواجـه العمليـة التعليميـة و البحــث .2

 .العربية  العلمـي والتطور التكنولوجي عىل مستـــوى الدول

ـوير العمليـة التعليميـة والبحـث العلمــــي والتطـوير إجراء دراسة ماثله عن تطـــ.3

 .التكنولوجي من وجـه نظر طلبة الجامعة أو رشائح اجتاعية أخرى 

ظهـر لنـا ) الـوطن العـري(وبعد تطوافنا يف واقع التعليم يف وطننا الحبيـب 

جليا عمق املأساة وحجم الكارثة واملأزق الذي نحن فيـه وان م تتنبـه الحكومـات 

ية وكـذلك شـعوبها وتبـدأ مـن اآلن بدايـة جديـة إلصـالح التعلـيم ومواكبـة العرب

 واي ،التكنولوجيا فسنظل نرتدى يف هاوية الجهـل والتبعيـة واالتكاليـة عـىل الغـر

 أيـن أصـبحت بـالرغم أن تاريخنـا) إقـرأ(ألعجب من امة كان فاتحة وحيها كلمة 
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فعرب هذا البحث املتواضع استـرصخ كـل . العلميةيحي لنا أننا يف يوم من األيام كنا منارة العام 

عري ومسلم غيور عىل أمته واستنهض الجميـع ي نبنـي امتنـا ولنبـدأ مـن بوابـة التعلـيم فهـو 

َوقل اعملوا فسرى  األساس ألي حضارة وألي تقدم َ َ َ ُ ِ َُ ْ َ عملكم ورسوله والمؤمنونالـلـهَ ُ ِ ْ ُ َْ ُ ََ َُ ُ َ ْ ُ سورة   [ َ

 ]. 105: التوبة
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 .تعليم اإللكرتوي والتحديات املعارصةال

يف ظل التطورات التي يشهدها العام اليـوم البـد للطالـب العـري أن يـسأل نفـسه أيـن 

موقعه يف خضم هذه الثورات العلمية والصناعية، فا زال العام العري يعتمد أساليب التدريس 

 واملعلـم يف عـرص التكنولوجيـا التقليدية التي ال تتوافـق مـع الحيـاة العـرصية وتفكـر الطالـب

 .والتطور

كا أن التعليم التقليدي يف الوقـت الـراهن م يـضفي الجديـد عـىل املحتـوى التعليمـي 

لألجيال ألنه وحده ال يستطيع مواكبة الفكر العرصي، كا أن العام العري  يحتاج لنقلة بالكم و 

علـيم متـدن جـدا مقارنـة بالـدول النوع لطالب القرن الواحد و العرشين، حيث أن مـستوى الت

وهذا ال يقترص عىل فلسطن خاصة بل هو يشمل جميع دول املنطقة، لـذا وجـدت أن . العاملية

التوجه إىل  تطبيق آليات تعليمية مساندة للتعليم التقليدي كالتعليم اإللكرتوي لها القدرة عىل 

 . علينا العمل عليهاتحسن و دعم و بناء جيل متميز هو من أهم التحديات التي يجب

هو طرح فكرة التعليم اإللكرتوي كحل أسايس لتطوير املستوى التعليمي يف العام العري 

و السمو به إىل أرقى املستويات ليواكب التطور التكنولوجي الهائل و العمل عىل تحديد وجهـة 

ه ألهمية هـذا وزيادة وعي املجتمع مؤسساته وحكومات. الجيل القادم نحو مجتمع ناجح فعال

 .التعليم كتحد تكنولوجي معارص

 مدخل إىل التعليم اإللكرتوي

 ما هو التعليم اإللكرتوي؟

التعلــيم : ًلنميــز بــن مــصطلحن فحــوى كــل مــنها مختلــف مامــا: أوالً

والتعلم، حيث أن بالتعلم أنا أفكـر أنـا أبحـث أنـا أتعـاون مـع زمـالي وأجـد يل 

 علمي وأقراي، بدالً من قوقعة ال أسمع فيها سـوىعاملي الذي نبنيه سوية أنا وم
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لنستطيع الخروج من قوقعة التعليم علينا العمـل عـىل . ًصوت أستاذي يتكلم وأنا املنصت غالبا

 فا هو التعليم اإللكرتوي؟. تطبيق التعليم اإللكرتوي كجزء ال يتجزأ من العملية التعليمية

ًية يف التعليم وتـسخرها لـتعلم الطالـب ذاتيـا هو استعال التقنية والوسائل التكنولوج

ًوجاعيا وجعله محور املحارضة، بدءا من التقنيات املستخدمة للعـرض داخـل الـصف الـدرايس 

كاملدرسـة : من وسائط متعددة وأجهزة إلكرتونية، وانتهاء بالخروج عن املكونات املادية للتعليم

 التفاعل بن أفراد العملية التعليمية عرب شـبكة الذكية والصفوف االفرتاضية التي من خاللها يتم

ًبناء عىل هذا التعريف فإن التعلم اإللكـرتوي يـتم يف ثـالث . اإلنرتنت وتقنيات الفيديو التفاعيل

 . بيئات مختلفة وهي التعلم الشبي املبارش، التعلم الشبي املتازج والتعلم الشبي املساند

ن من قبل املعلم وعملية التخزين من قبـل الطالـب نقل عملية التعليم من مجرد التلق

إىل العملية الحوارية التفاعلية بن الطـرفن هـي الهـدف الـذي نطمـح الوصـول إليـه لتحـسن 

فالتعلم اإللكرتوي مكن الطالب من تحمل مسؤولية أكرب يف العملية التعليمية . مستوى التعليم

ً األدوار حيث يصبح الطالـب مـتعلا بـدالً مـن عن طريق االستكشاف والتعبر والتجربة فتتغر

 .ًمتلق واملعلم موجها بدالً من خبر

 :ّبيئات التعلم اإللكرتوي 

تلغـي هـذه البيئـة مفهـوم املدرسـة كـامالً وتقـدم املـادة : التعلم الـشبي املبـارش: أوالً

إلنرتنـت التعليمية بشكل مبارش بواسطة الشبكة، بحيث أن الطالـب يعتمـد بـشكل كـيل عـىل ا

لكـن . والوسائل التكنولوجية للوصول للمعلومة و تلغي العالقة املبارشة بـن األسـتاذ و الطالـب

ًهذه البيئة مكن أن تؤثر سلبا عىل التعلم، وذلك ألهميـة املعلـم والتفاعـل املبـارش بينـه وبـن 

 . الطالب
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يـة اإللكرتونيـة كفـاءة إذ  والذي يعترب أكر البيئات التعليم:التعلم الشبي املتازج: ًثانيا

متزج فيه التعلم اإللكرتوي مع التعليم التقليدي بشكل متكامـل ويطـوره بحيـث يتفاعـل فيـه 

ًاملعلم والطالب بطريقة ممتعة لكون الطالب لـيس مـستمعا فحـسب بـل هـو جـزء رئيـيس يف 

ملحـارضة عـىل ًاملحارضة، وتطبيقا عىل ذلك لنأخذ مثال قراءة الطالب للدرس قبـل الحـضور إىل ا

أقراص قام املعلم بتحضرها تحتوي عىل املادة بأشكال متنوعة كاستخدام الـصوت لـبعض منهـا 

وبهذا يكون الطالب قد أخذ تصورا عن الدرس و عند قيام املعلم بالرشح . والصور لبعضها اآلخر

ب فقد أخـذ يناقش الطالب ما لديه من أفكار،كون املادة ال تطرح للمرة األوىل عىل ذهن الطال

 . مرحلة أولية يف التصور والتفكر وأصبح قادرا عىل تطوير تفكره والتعمق أكر بالدرس

تعمــل هــذه البيئــة عــىل خلــق روح اإلبــداع وتحفــز عــىل التفكــر و تحمــل املــسؤولية  

للمتعلمن ،كا أن تنوع الوسائل التكنولوجية و كيفيـة اسـتخدامها و االسـتفادة منهـا و كيفيـة 

من قبل املعلم تتيح للطالب حرية اختيار الطريقة التعليمية؛ إذ أن تلقي املعلومة لـدى طرحها 

البعض عن طريق مشاهدة الصور ومشاهد الفيـديو تـساعد عـىل الفهـم بـصورة أرسع مقارنـة 

 .  باالستاع والقراءة

ىل وفيه يتم استخدام الشبكة من قبل الطلبـة للحـصول عـ: التعلم الشبي املساند: ًثالثا

 .مصادر املعلومات املختلفة

   :تقنيات التعليم اإللكرتوي

يشهد هذا العرص تطورات مستمرة يف الوسائل التكنولوجيـة التـي مكـن اسـتخدامها يف 

 : العملية التعليمية و التي تندرج تحت ثالث تقنيات رئيسية وهي
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ألول تفـاعيل مثـل والتـي تنقـسم إىل نـوعن، ا: التكنولوجيا املعتمدة عـىل الـصوت: أوالً

املؤمرات السمعية والراديو قصر املوجات، أما الثانية فهي أدوات صوتية سـاكنة مثـل األرشطـة 

 .السمعية والفيديو

يتنوع استخدام الفيديو يف التعليم ويعـد مـن أهـم : )الفيديو(تكنولوجيا املرئيات : ًثانيا

 الثابتة مثل الرشائح، واألشكال املتحركـة الوسائل للتفاعل املبارش وغر املبارش، ويتضمن األشكال

كاألفالم ورشائط الفيديو، باإلضـافة إىل اإلشـكال املنتجـة يف الوقـت الحقيقـي التـي تجمـع مـع 

 املؤمرات السمعية عن طريق الفيديو املستخدم يف اتجاه واحد أو اتجاهن مع مصاحبة الصوت 

سية يف عملية التعليم اإللكرتوي، فهـو وهو أهم العنارص األسا: الحاسوب و شبكاته: ًثالثا

 : يستخدم يف عملية التعلم بثالثة أشكال وهي

 التعلم املبني عىل الحاسوب والتي تتمثل بالتفاعل بن الحاسوب واملتعلم فقط،

ًالتعلم مساعدة الحاسوب يكون فيه الحاسوب مصدرا للمعرفة ووسـيلة للـتعلم مثـل 

 . سئلة واألجوبةاسرتجاع املعلومات أو مراجعة األ

 التعلم بإدارة الحاسوب حيث يعمل الحاسوب عىل توجيه وإرشاد املتعلم 

 وعرفـت كـا الوسـائط املتعـددةنتيجة الستخدام التقنيات السابق ذكرها نشأ مصطلح 

 : ييل

هي االستعانة بوسيطن أو أكر يف عرض و تقديم الخربات التعليمية للتالميذ عرب برامج "

و تشمل هـذه الوسـائط الـنص املكتـوب والرسـوم والـصور الثابتـة . ا الكمبيوتريتحكم بتشغيله

 " واملتحركة والصوت واملوسيقى مؤثرات لونية مثرة
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. تزيد الوسائط املتعددة من خربات التالميذ ودافعهم نحو التعامل مع املـواد التعليميـة

لكرتونيـة املتحدثـة بحيـث تتنوع أساليب استخدام الوسـائط املتعـددة ونـذكر منهـا الكتـب اإل

يعرض نص الكتاب عىل شاشة الكمبيوتر يف نفس وقت عرض صور ثابتة وإصـدار أصـوات تعـرب 

وتعمل هذه التقنية عىل تدعيم صـحة قـراءة التالميـذ مـن خـالل نطـق . عن العبارات املكتوبة

 ً.الكلات الصعبة صوتيا

 آلية تطبيق التعليم اإللكرتوي و دور املعلم واملجتمع 

إذا جئنا للعالقة الحالية بن الطالب واألستاذ نرى أن األستاذ هو املحور الرئييس للعملية 

ًالتعليمية، وهذا ما علينا تغيره ماما وبناء صورة جديدة لهذه العالقة؛ أوالً جعل الطالب محور 

يقـود عمليـة ًالعملية التعليمية واملعلم هو القائد و املرشف و املوجـه، وثانيـا و هـو األهـم أن 

التعليم ثالثة أفراد لكل منه وظيفته الخاصة ولكن يعملون يف إطار واحد مـشرتك وهـم املعلـم 

ًأوالً، واملرشف عىل العملية التعليمية ثانيا، وخبر الوسائط املتعددة ثالثا ً . 

فاملعلم وحده ال يكفي لتطبيق التعليم اإللكرتوي لعـدة أسـباب، أوال ألننـا نحتـاج 

ير؛ الذي ال يقترص فقط عىل طريقة توصيل املعلومة للطالـب بـل يـشمل جـانبن إىل التغ

آخرين وها املادة املطروحة يف املنهاج و مالمة الوسيلة املستخدمة يف التعليم، فـنحن ال 

ًنعترب كون املادة التعليمية قد تم طرحها إلكرتونيا بغض النظـر عـن مـضمونها ومـستواها 

أساس النجاح هو املنهاج ومن ثم تأي الطريقة هل هي تقليديـة بل ! وأهميتها هي أفضل

ّأم إلكرتونية، وهنا يأي دور املرشف عىل التعليم فهو يطلع عىل أسـلوب املعلـم والوسـيلة 

التي يستخدمها إن كانت ناجحـة أم ال، حيـث يـستطيع طـرح طـرق أخـرى، فمـثال يريـد 

 كاألرشطـة الـسمعية، ولكـن يـرى املعلم رشح مادة معينة عـن طريـق تكنولوجيـا صـوتية

 املرشف أن طرحها بهذه الطريقة لن يصل بالطالب إىل املستوى املطلوب وأنها غـر فعالـة
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يعمل خبـر الوسـائط املتعـددة عـىل اسـتعال الوسـائل التكنولوجيـة املتاحـة . ويجد بديالً لها

 .لعرض الدرس

 : ر ونلخصه بثالثة أدوادور املعلموبناء عىل ذلك فقد تغر 

الـشارح باســتخدام الوسـائل التقنيــة بحيـث يــستخدم شـبكة اإلنرتنــت والتقنيــات : أوالً

من ثم يعتمد الطالب عىل هذه التكنولوجيـا لحـل الواجبـات وعمـل . املختلفة لعرض املحارضة

 . األبحاث

دور املشجع عىل التفاعل يف العملية التعليمية عن طريـق تـشجيع طـرح األسـئلة : ًثانيا

 .  بغرهم من الطلبة واملعلمن يف مختلف الدولواالتصال

دور املحفز عىل توليد املعرفة واإلبداع فهو يحث الطالب عـىل اسـتخدام الوسـائل : ًثالثا

التقنية وابتكار الربامج التعليمية التي يحتاجونها، ويتيح لهـم الـتحكم باملـادة الدراسـية بطـرح 

 آراءهم ووجهات نظرهم

 :  بها عند تخطيط و تطوير برامج التعليم اإللكرتوياألمور التي يجب األخذ

 . دراسة األبحاث السابقة حول التعليم اإللكرتوي وأخذ نتائجها بعن االعتبار

دراسة املقررات الحالية ومعرفة ما الذي يحتاج إىل تطوير وإضافة معلومات جديـدة أو 

 .تعديل

بــل اختيــار نــوع التكنولوجيــا تحديــد حاجــات املتعلمــن ومتطلبــات املقــرر الــدرايس ق

 .املستخدمة

 .عمل برامج تدريب للمعلم والطالب حول الوسائل التكنولوجية وكيفية استخدامها
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تجهيز كل موقع بالتسهيالت التكنولوجية املحتاج إليها والوصول إليها بسهولة، مع توفر 

 . خطوط االتصاالت الفورية لحل املشكالت التي تواجه املتعلمن

 مع عدد محدود من الطالب ملعرفة املشكالت التي تواجه عملية التطبيق والعمـل البدء

 عىل السيطرة عليها و معالجتها

 : تحتاج بيئة التعليم اإللكرتوي إىل ما ييل

 .توفر الوسائل التكنولوجية وسهولة وصول املعلمن والطالب إليها

ة ودعــم إداري إلعــداد تكافــل املؤســسات والجامعــات مــع املــدارس وبنــاء قيــادة شــاب

 . املعلمن

مساعدة الطالب و املعلمن من قبل مختصن الستعال التكنولوجيـا مهـارة واالسـتفادة 

 . منها بأكرب قدر ممكن

التقييم املستمر لفاعلية التكنولوجيا املـستخدمة و املنهـاج املطـروح ومواكبتـه للتطـور 

 املستمر

من حيـث الـشبكة الداخليـة .ات دمج التقنية تجهيز الفصول املدرسية واملنشآت متطلب

 . وشبكة اإلنرتنت ومختربات حاسب عديدة

أن تقوم الحكومـة ببنـاء شـبكة اتـصاالت ذات كفـاءة عاليـة و تغطيـة لجميـع منـاطق 

 .الدولة
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اإللكرتوي والتحديات التي تواجه تطبيقهأهمية التعليم   

 :أهمية التعليم اإللكرتوي 

هل يجدر للمرء استثار وقته وماله يف التعليم اإللكـرتوي يف : سهالسؤال الذي يطرح نف

الوطن العري؟ هناك الكثرون ممن يعارضون ذلك، كا يوجد بعض املعلمن والعاملن باملجـال 

األكادمي والذين يساورهم الشك بشأن القيمة التي يساهم فيهـا التعلـيم اإللكـرتوي يف مجـال 

 .التعليم

 الوضع الراهن للتعليم وملاذا نحتاج إىل هـذا التغيـر، لنلقـي نظـرة عـىل علينا النظر إىل

التعلـيم املـدريس الـذي يقـوده : الحلقة التي تتكرر عرب األجيال والتـي تتمثـل باملراحـل التاليـة

املعلمون، الجامعي الذي يكمـل املـسرة ويخـرج أجيـاال إىل املجتمـع لينتجـوا ويبـدعوا كـال يف 

ا إن يتخرج الطالب حتى يتحول إما إىل شخص عاطل عن العمل، أو إىل تخصصه، لكن لألسف م

شخص ال مكن توظيفه أساسا لعدم قدرته عىل اإلنتاج و خدمة املجتمع، لذا كـان ال بـد لنـا أن 

نلقي الضوء عىل هذه السلسلة و نعمل عىل إصالح الخلل فيها والذي ينتج من عمليـة التعلـيم 

راد مبدعن منتجن للمجتمع تبدأ منـذ أول مرحلـة تعليميـة ، و بشكل أسايس؛ حيث أن بناء أف

بهذا فإن العمل عىل تغير وتطوير التعليم ومواكبتـه للثـورة العلميـة هـو االتجـاه الـذي علينـا 

 .السر به لنسمو باملجتمع ألرقى املستويات

ره عـن هناك أربع دعائم مثل أسس الرتبية الحديثة كا أوردها جاكويس ديلور يف تقري

 :  وهي1996التعلم الذي أصدرته منظمة اليونسكو عام 

 .أن يتعلم الفرد كيف يعرف، أي التعلم للمعرفة

 .أن يتعلم الفرد كيف يعمل، أي التعلم للعمل

 .أن يتعلم الفرد للعيش مع اآلخرين، عن طريق فهم اآلخرين و إدراك التفاعل معهم
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ه عـىل نحـو أفـضل وتوسـيع قدراتـه أن يتعلم الفرد ليكون، من حيث تتفتح شخـصيت

 وملكاته الذاتية

يف إطار التعليم التقليدي نرى أن هذه األسس األربعة ال مكن تحقيقهـا لكـون الطالـب 

ًيتعلم سطحيا فهو يتذكر املعلومات و يختزنهـا فقـط مـن أجـل االختبـارات وال يـستطيع مييـز 

سـية كتعلـيات مفروضـة عليـه و ليـست املبادئ  من  الرباهن ،كا أنه يعامل الواجبـات املدر

 مرينات عليه القيام بها لتعزيز الفهم 

 . هذا يعود لكون هذا النمط من التعليم ساكنا غر تفاعيل

لذا تتزايد أهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات يف املجال الرتبوي إضافة ألسباب كثرة 

 : وهي

مية أصـبحت غـر قـادرة عـىل مواكبـة انخفاض مستوى التعليم، إذ أن األنظمة التعلي

 .التطور العاملي

 . تشتت املناهج الدراسية مع تعدد مصادر املعرفة و رسعة تدفق املعلومات

 .أهمية التعلم الذاي و تطوير قدرات الفرد عىل التفكر و اإلبداع

ازدياد وعي الفئـة العاملـة مـن املجتمـع اتجـاه تطـوير معـرفتهم وخـرباتهم ومعرفـة 

 داما من تغرات أو مؤمرات عامليـة حـول مجـال تخصـصهم، ملواكبـة التطـور الجديد

 .الدائم يف عرص الرسعة

رغبة األشخاص الذين فـاتتهم فرصـة التعلـيم لظـروف معينـة باإللتحـاق باملـدارس و 

 .  مواصلة التعليم

يـع عدد الطالب الكبر يف الصف الواحد لقلة املدارس، باإلضافة لعدم التـوازن يف التوز

الجغرايف للمؤسسات التعليميـة نتيجـة الرتكيـز عـىل املنـاطق ذات الكثافـة الـسكانية 

 .العالية
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 .الحاجة لتقليل كلفة التعليم

 :أهداف التعليم اإللكرتوي 

يهدف التعليم اإللكرتوي إىل تحقيق العديد من األهداف عىل مـستوى الفـرد واملجتمـع 

 :منها

 .ادة الخربة لديهم يف إعداد املواد التعليميةتحسن مستوى فاعلية املعلمن وزي

الوصول إىل مصادر املعلومات والحـصول عـىل الـصور والفيـديو و أوراق البحـث عـن 

 .طريق شبكة االنرتنت واستخدامها يف رشح وإيضاح العملية التعليمية

 .توفر املادة التعليمية بصورتها اإللكرتونية للطالب واملعلم

ألسـاتذة مميـزين، إذ أن الـنقص يف الكـوادر التعليميـة املميـزة إمكانية تـوفر دروس 

كا مكـن . يجعلهم حكرا عىل مدارس معينة و يستفيد منهم جزء محدود من الطالب

تعويض النقص يف الكوادر األكادميـة والتدريبيـة يف بعـض القطاعـات التعليميـة عـن 

 .طريق الصفوف االفرتاضية

ق أكر بالدرس حيث يستطيع الرجوع للدرس يف أي تساعد الطالب عىل الفهم والتعم

وقت، كا يـساعده عـىل القيـام بواجباتـه املدرسـية بـالرجوع إىل مـصادر املعلومـات 

املتنوعة عىل شبكة االنرتنت أو للادة االلكرتونية التي يزودها األستاذ لطالبه مدعمـة 

ول ألنها أصـبحت مدعمـة بالتايل الطالب يحتفظ باملعلومة ملدة أط. باألمثلة املتعددة

 .بالصوت والصورة والفهم

إدخال االنرتنت كجزء أسايس يف العملية التعليمية له فائدة جمـة برفـع 

 املستوى الثقايف العلمي للطالب، و زيـادة الـوعي باسـتغالل الوقـت مـا
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ينمي لديهم القدرة عىل اإلبداع بدال من إهداره عىل مواقع ال تـؤدي إال إىل انحطـاط 

 .وى األخالقي والثقايفاملست

بناء شبكة لكل مدرسة بحيث يتواصل من خاللها أوليـاء األمـور مـع املعلمـن واإلدارة 

 .لي يكونوا عىل اضطالع دائم عىل مستوى أبناءهم و نشاطات املدرسة

 .  تواصل املدرسة مع املؤسسات الرتبوية والحكومية بطريقة منظمة وسهلة

   :نرتنتاملحتوى العري عىل شبكة اإل

يواجه التعليم اإللكرتوي عدة تحديات اقتـصادية، تكنولوجيـة و مجتمعيـة، ولكـن قبـل 

 .الحديث عن تلك التحديات علينا تقييم وضع  محتوى اللغة العربية عىل االنرتنت

لتطوير التعليم االلكرتوي باللغة العربية يجب أن نعمل عىل توفر مواد محوسبة 

نت باللغة العربية ،  وهذا يفتح قضية املحتـوى العـري الرقمـي تعليمية عىل شبكة االنرت

العلمي املوجود عىل االنرتنت، لو نظرنا إىل تصنيفات املواقع العربيـة املنـشورة يف موقـع 

تابع لرشكة صخر، نالحظ أن معظم هذه املواقع تتعلق باالقتـصاد والتجـارة وتكنولوجيـا 

( اضة والتي تتساوى بدورها مع املواقع املجتمعية املعلومات ويليها مواقع التسلية والري

ولكن ما هو دور املواقع التعليميـة؟ وبهـدف ). دين وعقائد ، مؤسسات ، أفراد ، مجالت

الوقوف عىل قيمة هذا املحتوى العـري يجـب أن نبحـث يف محتـوى املواقـع التعليميـة، 

املواقع التـي تظهـر يف دليـل والتي قد تبن أن عددها قليل نسبيا باملقارنة مع غرها من 

 رشكــة صــخر والجــدير بالــذكر أيــضا أن ثلثهــا مبنــي  باللغــة االنجليزيــة وبعــضها اآلخــر

 عبارة عن مواقع رسمية لجامعات مختلفة ، إذن هناك فرق واضـح بـن املحتـوى العـري
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 الرقمي الخاص بالتعليم وغره و هناك أيضا صعوبة يف الوصول للمحتـوى العـري العلمـي عـىل

ال تقـارن محركـات البحـث االنرتنت ، فمحركات البحث العربيـة  املختـصة يف املحتـوى العـري 

األجنبية من قوة النتائج والوصول الصحيح للمعلومة وهنا قد يقول البعض لنستخدم املحركات 

ولكن هذا ال يفيد حيث أن معظم النتـائج تعـود !  األجنبية للوصول للمحتوى العري التعليمي

  صفحات عربية م يعد لها وجودإىل

إذن نالحظ عدم انتظام يف املحتوى العري عىل االنرتنت و ضعف يف املحتوى بشكل عام 

والتعليمي بشكل خاص وأيضا نالحظ وجود مشكلة حقيقية يف الوصول الـصحيح واملفيـد لهـذا 

 تعليمـي املحتوى باستخدام محركات البحث،  وهنا يكمـن التحـدي يف إضـافة وتـوفر محتـوى

جديد عىل الشبكة حيث ال بد لنا أن نعمل عىل تنظيم املحتوى الحايل وإعادة هيكلته  بطريقة 

صحيحة وذلك قبل و خالل إضافة محتوى تعليمي عري جديد حتى نضمن سهوله الوصول  لـه 

 .من قبل املستخدمن العرب وغرهم

كل خـاص عـىل شـبكة وهنا ال بـد أن نتطـرق ملعوقـات املحتـوى العـري التعليمـي بـش

 .االنرتنت

 معوقات تطور املحتوى العري التعليمي عىل االنرتنت 

   :البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات يف الوطن العري: أوالً

هناك ترابط مبـارش بـن انتـشار وقـوة وسـائل االتـصال بـشبكة االنرتنـت 

ة فنحن نالحظ ضعف واملحتوى االلكرتوي بشكل عام ، ولو نظرنا للبلدان العربي

انتشار تقنيات االتصال الرسيع و قلتها وعدم كفاءتها باملقارنة بالوسائل وحلـول 

 االتــصال بالــدول الغربيــة املتقدمــة وهــذا يلعــب دور ســلبي يف نــرش وزيــادة 



94 

 

املحتوى االلكرتوي باللغة العربية ويؤدي إىل ضعف انتشار الكثر من التطبيقات التي تزيد مـن 

 . العري املخصص التعليم االلكرتوي حجم املحتوى

 :ضعف األنشطة الثقافية: ًثانيا

ًأن النشاط الثقايف يف الوطن العـري محـدود نـسبيا، إذ أن متوسـط  معـدل األميـة يعـادل 

بن الرجال ، ومن % 27بن النساء وال % 50بشكل عام يف الوطن العري و يتجاوز ال % 40حوايل 

ّدد القراء يف الدول العربية وهذا بدوره يـنعكس عـىل عـدد الكتـاب و زاوية أخرى هناك قلة يف ع

 330ترجمة الكتب األجنبية حيث يبلغ متوسط عدد الكتب العلمية التي ترتجم إىل اللغة العربيـة 

كتاب سنويا  وهو خمس ما يرتجم إىل اليونانية مثال ، ويف مقارنة أخرى فان عدد الكتـب املرتجمـة 

 املأمون حتى وقتنا هذا ال يتجاوز املائة ألف كتاب وهـو يعـادل مـا ترتجمـه إىل العربية منذ عرص

بالتايل فان قلـة مـا يـرتجم يـؤدي إىل قلـة وضـعف مـا ينـرش . اسبانيا إىل االسبانية يف العام الواحد

ًالكرتونيا وهذا بدوره يقلل من املحتوى الرقمي التعليمي عىل حساب املحتويات العربيـة األخـرى 

 .ًترفيهية واجتاعية وهذا بدوره يؤثر سلبا عىل التعليم االلكرتويمن مواد 

 :اللغة العربية وجوانبها الفنية : ًثالثا 

  الجوانــب الخاصــة باللغــة العربيــة تنقــسم إىل قــسمن ، القــسم األول هــو اللغــة 

نفسهو مصطلحاتها املختلفة املستخدمة يف الدول العربيـة واملقـصود هنـا اللغـات العاميـة 

وتأثرها السلبي عىل التعامـل الـصحيح مـع اللغـة العربيـة ، فـالكثر مـن املحتـوى العـري 

الرقمي يتضمن كمية هائلة مـن الكـالم العـامي بلهجـات مختلفـة منهـا الخليجيـة واملـرصية 

جات يف املنتـديات العربيـة املنتـرشة بكـرة الـلـهواملغربية والشامية وغرها و يزداد استخدام 

نرتنت عىل حساب اللغة العربية الفصحى السليمة من األخطاء وهذا بـدوره يؤكـد شبكة االيف 

 .عىل رضورة إعادة تأهيل هذا املحتوى العري و استخالص املحتوى العلمي والتعليمـي املفيـد 
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أمــا القــسم الثــاي فيتعلــق مقــاييس اســتخدام اللغــة العربيــة يف الحاســوب وخاصــة املعالجــة 

الطبيعية للغة العربية مثل الرتجمة اآللية والتي من شأنها أن تزيـد مـن القـدرة عـىل الرتجمـة 

االلكرتونية للمحتوى العلمي األجنبي والكتب األجنبية إىل العربية ، ويف الوقت الحـايل ال يوجـد 

نظام ترجمة آلية للغة العربية قادر عىل الوصول إىل نتائج صحيحة وقويـة مامـا وهـذا يـدعونا 

مـن أدوات معالجـة . إىل العمل عىل إيجاد نظام ترجمة قوي والتوصية بالبحث يف هـذا املجـال

م اللغة العربية أيضا هنالك التدقيق اإلمالي والقواعدي  والتصنيف اآليل والتشكيل الحري للكـال

 .والتحليل الرصيف وتحويل ناتج املسح الضوي للكتب والصحف املصورة إىل نصوص

ومن الجوانب األخرى املتعلقة باملعالجة الطبيعية للغة العربية هي املعوقـات املرتبطـة 

إن عدم . بأمور البحث واسرتجاع املعلومات بطرق فعالة ورسيعة والحصول عىل املطلوب واملهم

 واسـرتجاع معلومـاي قويـة، تحـاي اللغـة العربيـة وتبنـى عليهـا فهرسـت وجود أنظمة معالجة

ّاملواقع يف  محركات البحث ورقمنة الوثائق العربية والكتابة الصحيحة قواعديا، أدى إىل صعوبة 

الوصول للنصوص التعليمية والعلمية واملحتوى العـري االيجـاي وبـدوره هـذا يـؤثر يف التعلـيم 

والجدير بالذكر هنـا أن مـشاكل اللغـة العربيـة الفنيـة ال تعـاي منهـا . العربيةااللكرتوي باللغة 

اللغات الالتينية وغرها بقدر مـا تعـاي منـه اللغـة العربيـة وذلـك يعـود إىل البنيـة التـشكيلية 

 .       والرصفية الواسعة للغة العربية

  : التحديات الناتجة عن املستوى االقتصادي واألكادمي

 التقنية والتي تتمثل بصعوبة الوصـول للمعلومـات وانقطـاع الـشبكة املفـاجئ املشاكل

 .نتيجة لضعف شبكة االنرتنت



96 

 

عدم توافر األجهزة الكافية للطالب يف املدارس، حيث يعترب اسـتخدام الحاسـوب مكلفـا 

 .كا أن التعليم الحديث يتطلب أجهزة ذات مستوى عال لتالءم الربامج املتطورة

دى األشخاص القامن عىل الربامج التعليمية وعـدم التحـاقهم بالـدورات و نقص الخربة ل

 . املؤمرات يف الدول العاملية واملتطورة

صعوبة تأقلم املعلمن والطالب مع هذا النوع من التعليم بسبب تعودهم عىل التعلـيم 

 مـا يـسمى) 1999الـسلطان والفنتـوخ،(ويذكر كـل مـن . "التقليدي والخوف من التغير

أن اإلنسان بطبيعتـه ال يحـب تغيـر مـا اعتـاد :" ويقول الباحثان ) املقاومة الرافضة(ب

عليه، بل يقاوم ذلك بأساليب مختلفة، وال يكون ذلك باتباع سلوك مضاد نحو اإلنرتنـت، 

ويعـود ذلـك إمـا إىل التمـسك باألسـاليب . وإما الوقوف موقفا سلبيا تجاه هـذا التغيـر

أو عــدم الرغبــة يف التكيــف مــع األســاليب والتقنيــات الحديثــة، أو التعليميــة القدمــة، 

 ".5الشعور بعدم االهتام والالمباالة نحو التغيرات الجديدة

، الـلـهسعادة، جودت ، استخدام الحاسوب واإلنرتنت يف ميادين الرتبية و التعليم، رام   5
 240 ،ص1 ، ط2003الرشوق، 
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 تجارب تطبيق التعليم اإللكرتوي يف الدول الغربية والعربية

 برنامج كاليفورنيا للتعلم عن بعد

 عـن التعلـيم اإلبـداعي للطـالب حتـى ويعترب من برامج التعلم االفرتايض حيث يعرض برنامجا

الصف الثامن ويتيح لهم اختيار مقررات تعليمية عن طريق شبكة االنرتنت حيث يسعى هذا الربنامج 

العرتاف باالهتامات املختلفة للطالب و أماط التعليم الفردي لكل طالـب عـىل حـدة ويقـدم خطـط 

لجدير بالذكر ان هذا الربنامج أصـبح جـزءا تعليمية خاصة لكل طالب تتناسب مع عمره واهتاماته وا

 أساسيا من نظام املدارس العامة يف والية كاليفورنيا 

 : التجربة اليابانية

 كمـرشوع متلفـز يبـث مـواد دراسـية تعليميـة 1994وهي تجربة قدمة نسبيا ، بدأت يف عام 

وتـم "  املائـة مدرسـةمـرشوع"مختلفة للطلبة املدارس ومن ثم تطور املرشوع خالل عام ليعرف باسم 

تجهيز املدارس بوسائل االتصال املختلفة باالنرتنت وذلك لتجربة أنشطة دراسية وتعليمية عـن طريـق 

الشبكة العاملية وتطور املرشوع الحقا ليشمل جميع مـدارس ومعاهـد وجامعـات اليابـان و تعـد اآلن 

 .شمولية ملعظم مدارسهااليابان من الدول التي تطبق أساليب التعليم االلكرتوي بنجاح و

  :مرشوع التعليم االلكرتوي يف املدارس اإلعدادية املرصية

وهــو مــرشوع عملــت عــىل تطبيقــه وزارة الرتبيــة والتعلــيم املــرصية وذلــك بإدخــال التعلــيم 

االلكرتوي عىل معظم املدارس اإلعدادية يف مرص عن طريق إضافة مواقع تعليمية متميزة عـىل شـبكة 

مواد تعليمية منهجية وتقومية وتدريبية مختلفة ويتعامل معها الطالب من خالل التعلم االنرتنت من 

 . الذاي

كا نذكر دور شبكة الجامعات املرصية التي تقـدم خـدماتها العلميـة والتعليميـة للجامعـات 

 .واملدارس وتسمح بتوزيع عدد من املؤسسات التي تحتوي عىل الحواسيب املضيفة
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 قاعـه تدريبيـة 27 فقد تم ربط 2006حصائيات وزارة الرتبية والتعليم يف عام وبناءا األحدث إ

 مدرسة اعدادية وتجهيز كـل 7700مدرسية  بشبكة االنرتنت وقد تم إدخال نظام التعليم االلكرتوي يف 

 مدرسة بخمسة أجهزة حاسوب وطابعة كمرحلة أوىل 

وجيــا كجــزء أســايس يف العمليــة و جــدير بالــذكر تطبيــق عمــيل رائــع وفعــال إلدخــال التكنول

لكـن مـا زال انتـشاره يف الـدول العربيـة محـدود ). OLPC XO(الب يـوب -التعليمية وهو اإلكس أو

 . ًألسباب نذكرها الحقا

)  دوالر100(وهو جهاز حاسوب رخيص الـثمن   ) laptop$ 100(وهو ما يعرف أيضا ب 

 العام، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لهـم موجه لألطفال وخاصة يف املناطق النامية والفقرة من

للبحث والتجربة والتعبر عن أنفسهم عن طريق استخدام الحاسوب ، كا أن هذا الجهاز قـادر 

عىل اإلتصال بشبكة اإلنرتنت و بغره من األجهزة عن طريق عمل شبكات محلية رسيعة وهـذا 

، و الجـدير بالـذكر أن هـذا الجهـاز ًيعطي األطفال الفرصة أيضا للتواصل اإللكرتوي والتخاطب 

 وجد ليكون أداة تعليمية ووسيلة تعليم الكرتوي 

 One Laptop"لقد تم تطوير هذا الحاسوب عن طريق منظمـة غـر ربحيـة تـدعى 

Per Child OLPC "    و تـم تـصميمه ليـتم بيعـه لألنظمـة التعليميـة الحكوميـة يف الـدول

كرتوي لألطفـال يف املـدارس اإلبتدائيـة يف تلـك الـدول النامية من أجل  بناء شبكات تعليم إل

وعىل أن يتم توفر جهاز حاسوب لكل طالـب ليـستعمل خـالل دراسـته اإلبتدائيـة وليكـون 

. هذا الجهاز املساعد واألداة التعليمية االلكرتونية التي تتوازى يف عملها مع التعليم العـادي 

 الحاســوب عــىل متابعــة تطبيقــات حيــث يجــب أن يكــون الطفــل قــادرا باســتخدام هــذا

 ونشاطات ذات عالقة بالدروس التي يتلقاها يف املدرسة و أن يكون قادرا عىل الحـصول عـىل
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نسخ إلكرتونية من املواد الدراسية ، باإلضافة للقدرة عىل التواصل عن طريق شـبكات محليـة و 

 .عن طريق الدخول إىل شبكة االنرتنت 

  وهو نظام مبني sugarحاسوب يعمل بنظام تشغيل يسمى الجدير بالذكر هنا أن هذا ال

عىل قواعد وأسس أنظمة تشغيل لينوكس ومكن عمل تطبيقات إلكرتونية عليه باستخدام لغـة 

 . و إمكانيات الجهاز التخزينية ال تتعدى مساحة جيجا واحدةpythonبرمجة تسمى 

ملوجـه لألطفـال يف الـوطن إن استعال هذا الحاسوب يف تطبيقات التعلـيم اإللكـرتوي ا

العري مازال يف بداياته ويغلب عليه الكثر من املشاكل والتحديدات املتعلقة يف اللغـة العربيـة 

حيــث لــيس هنــاك . والــنقص الــشديد يف الربمجيــات والتطبيقــات العلميــة الخاصــة باألطفــال

سـوب يعمـل تطبيقات عربية مربمجه عىل هذا الحاسوب الخاص فكا ذكـرت سـابقا هـذا الحا

بالتـايل يجـب العمـل عـىل تـوفر وبنـاء تطبيقـات  .  pythonبنظام تشغيل خاص ولغة برمجـة 

تعليمية عربية تخدم أطفال املراحل اإلبتدائية حتـى نـستطيع اإلسـتفادة الكاملـة مـن تطبيـق 

 .مرشوع حاسوب لكل طفل يف الدول العربية 

حاسـوب لكـل طفـل يف فلـسطن وهنا ال بد لنا أن نقف عند تجربتن لتطبيق مـرشوع 

 :وها 

 :وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية- مرشوع حاسوب محمول لكل طالب

 عــن إطــالق مــرشوع 2009 فربايــر 25أعلنــت وزارة الرتبيــة والتعلــيم العــايل يف تــاريخ 

حاسوب محمول لكل طالب بهدف تعزيز استخدام التكنولوجيـا يف العمليـة الرتبويـة وإحـداث 

ــة  ــةالنوعي ــة الحديث ــات الرتبوي ــا والتقني ــة باســتخدام وســائل التكنولوجي ــة التعليمي  يف العملي

 ومكن الطلبة من الدخول إىل عام التكنولوجيا يف سن مبكرة، وقـد اسـتطاعت وزارة الرتبيـة و 

 بـدعم مـن مؤسـسة OLPC – XO Laptop جهاز حاسـوب مـن نـوع 1000التعليم  الحصول عىل 
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American Task Force on Palestine والتي تم توزيع بعضها عىل املدارس املستهدفة ، تقوم الوزارة 

اآلن بتدريب املعلمن عىل استخدام هذه األجهزة، و يقدر عدد املعلمن املـستهدفن للتـدريب 

 معلم يف املرحلة التمهيدية من هذا الربنامج عىل مدى ثالث سـنوات ابتـداء مـن 10000حوايل 

لوزارة داما لتقدم للحـصول عـىل املزيـد مـن أجهـزة الحاسـوب الرخيـصة  وتسعى ا2009العام 

 "  .جهاز حاسوب لكل طالب " الثمن واملصممة خصيصا لربامج 

 PaleXO :  

وهي عبارة عن مجموعة من الشباب الجامعي الفلسطيني تتطوعوا لتكريس جـزءا مـن 

حرة و عمل دورات و كتيبـات وقتهم للعمل عىل توفر دعم تقني وإلكرتوي و تطبيقات عربية 

 ( OLPC - XOتعليمية مختلفة تخدم مبادرة ومرشوع حاسوب محمول لكل طالـب و أجهـزة ل 

، و هـم يعملـون جاهـدين لنقـل التعلـيم يف )والذي قد كنت تكلمت عنه يف الفقـرة الـسابقة 

يق ودعم فلسطن إىل مستوى جديد كليا ،  حيث يعمل فريق كبر من الطلبة الجامعين بالتنس

، عىل تحويل هـذا املـرشوع لقـصة نجـاح ) ي إي آي ( من  مكتب مبادرة التعليم الفلسطينية 

فلسطينية ، كا أن هذا الفريق يعمـل عـىل دعـوة وتـشجيع شـباب جـامعي يف بلـدان عربيـة 

مختلفــة عــىل العمــل يف بالدهــم مــن أجــل الوصــول إىل مــرشوع وطنــي عــري يخــدم التعلــيم 

 .ن مثال عىل التعاون الشباي لخدمة غدا أفضل  اإللكرتوي و يكو

 :الخالصة 

هدف هذا البحث إىل دراسة موضوع التعليم االلكرتوي و ما هي التحـديات 

إن تطبيـق هـذا التعلـيم هـو الحـل األمثـل . التي تواجه تطبيقه يف الـوطن العـري

لهـامش مفنـدة ملعالجة الخلل الذي يحد من التطور يف البالد العربية ويبقيها عىل ا

 تحــت اســم الــبالد الناميــة؛ ملــا سيــضفيه عــىل املجتمعــات العربيــة مــن ارتقــاء يف
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بعملنـا واجتهادنـا بالتعـاون و املثـابرة نـستطيع أن نـصل، نحقـق .  املستوى التعليمي والثقايف

أهدافنا مها واجهتنا الصعاب ال بد أن نحاول فالوطن قـدم لنـا الكثـر و حـان الوقـت للتغـر، 

 .     ح ، للتطورللنجا

قد قمت بعمل استبيان حول التعليم اإللكرتوي، والذي يشمل مطن مـن األسـئلة األول 

حول مدى استخدام األفراد للتكنولوجيا، والثاي حول رأيهم بفعالية التعليم اإللكرتوي وإمكانيـة 

 هذه الفئة فهم وزع هذا االستبيان عىل طالب جامعين وذلك ألهمية رأي. تطبيقه عىل املدارس

 .   الجيل القادر عىل التغير 

 :النتائج 

 طالـب بلـغ عـدد األفـراد الـذين ملكـون أجهـزة حاسـوب ويـستخدمون 100من أصل .1

 .متلكون اتصال دائم مع اإلنرتنت%  96، %100اإلنرتنت 

% 0  وdial up ،49% DSL ،12%   DSL +1Mbpsلـديهم اتـصال % 39أما نوع االتصال فكان .2

DSL +2Mbps ،0% DSL +4Mbps   ،ISDN 0% 

 ً.يستخدمونه نادرا% 3.  ساعات6يستخدمون اإلنرتنت يوميا معدل % 3.97

 .ضعيف% 2متوسط، % 33مستوى استخدامهم متقدم مقابل % 4.65

رتب املشاركون املواقع التي يزورونها حسب األكر أهمية إىل األقل بالنسبة لهم وكانـت .5

 الفايسبوك يف املرتبـة األوىل، املواقـع التعليميـة يف املركـز مواقع الشبكة اإلجتاعية مثل

ًالثاي، محركات البحث يف املركز الثالث أمـا املواقـع الرتفيهيـة يف الرابـع، وأخـرا املواقـع 

 .اإلخبارية

أما األسئلة التي تدور حول تعريفهم للتعليم اإللكـرتوي ورأيهـم حـول إمكانيـة تطبيقـه 

 : فكانت كا ييل
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َرفــوا التعلــيم اإللكــرتوي عــىل أنــه اســتخدام االنرتنــت للحــصول عــىل املعلومــة، ع% 6.69

% 40التعلم بـدون مـدرس، % 45التعلم عن بعد، % 51التعليم بواسطة اإلنرتنت، 62%

قـراءة % 29قراءة الدروس عىل مواقع االنرتنـت، % 31، )فيديو(مشاهدة الدروس مرئيا 

إرسال الـدروس عـىل الربيـد % 20الدروس صوتيا، االستاع إىل % 20الكتب اإللكرتونية، 

 . اإللكرتوي

م يسجلوا خـالل املراحـل الدراسـية يف % 65سجلوا لربنامج تعليم إلكرتوي مقابل % 7.35

 . املدرسة والجامعة

 .ال يرغبون بذلك% 39يرغبون بالتسجيل لربنامج تعليم إلكرتوي مقابل % 8.61

% 38كـر مرونـة مـن التعلـيم التقليـدي مقابـل يعتقدون أن التعليم اإللكـرتوي أ% 9.62

 .يعتقدون العكس

 .يعتقدون العكس% 33يعتقدون أن التعليم اإللكرتوي أفضل من التقليدي مقابل % 10.67

يعتقدون أن التعليم اإللكرتوي يف سن مبكرة وصـفوف ابتدائيـة يف املـدارس قـادر % 11.88

يعتقـدون % 22اإلبـداع مقابـل عىل الوصول بأطفالنا إىل مـستوى أعـىل مـن التفكـر و 

 .العكس

 . يعتقدون أن املعلمن قادرون عىل التأقلم مع التعليم اإللكرتوي% 12.749

ــيم % 13.50 ــيم العــادي إىل التعل يعتقــدون أن الطــالب قــادرين عــىل االنتقــال مــن التعل

 .يعتقدون العكس% 50اإللكرتوي، باملقابل 

كرة وصفوف ابتدائية قادر عـىل توجيـه يعتقدون أن التعليم اإللكرتوي يف سن مب%  14.82

أطفالنا نحو استخدام علمي للحاسوب بشكل دائم والتقليل املستمر مـن اسـتخدامه يف 

 .يعتقدون العكس% 18الرتفيه باملقابل 
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يعتقدون أن املدارس بوضعها الحايل قادرة عىل االنتقال إىل التعلـيم اإللكـرتوي % 5 -15.10

 .  قادرة عىل االنتقاليعتقدون أنها غر% 95باملقابل 

من الواضح أن أغلب الطالب يستخدمون جهاز الحاسوب كجزء مهم يف حياتهم اليوميـة 

فهـم يـستخدمون اإلنرتنـت . لكن ضمن إطارات متنوعة غر موجهة إداريا نحو جانب تعليمي 

ة كـا أن نـسبة عاليـ.  ساعات يوميا لكن ليـسوا عـىل ارتبـاط مبـارش بـاملواد الدراسـية6معدل 

  الغر فعال يف تطبيـق التعلـيم اإللكـرتوي ألننـا بحاجـة لـشبكة اتـصال dial upتستخدم اتصال 

ونرى أن هناك نظرة مستقبلية متفائلة نحو اسـتخدام التعلـيم اإللكـرتوي وتطبيقـه عـىل . قوية

 .لكن يف الوضع الحايل للمدارس ال نستطيع تطبيق هذا التعليم. املدارس بسن مبكرة

ــشجيع الب ــة ت ــة يف الرتجم ــة وخاص ــة العربي ــة للغ ــة الطبيعي ــال املعالج ــث يف مج ح

 .االلكرتوي

تطبيــق التعلــيم اإللكــرتوي يف بيئــة متازجــة مــع التقليــدي بحيــث ال نــستغني عــن 

التقليدي بل يكونا مكمالن لبعضها وخاصة لألطفال يف سـن مبكـرة ي ال يـؤثر عـىل 

 .جوانب أخرى كرتاجع مستوى الكتابة باليد

لعمل عىل إعادة تأهيل شبكات االتصال السلي وال ال سلي يف الوطن العري وتوفر ا

 .القدر املمكن من الوسائل اإللكرتونية للمدارس واملنشئات التعليمية

تبني مرشوع عري موحد من أجل توفر الكتب املدرسـية بنـسخ االلكرتونيـة تتـضمن 

 .ائح عرضبرامج تدريب من أسئلة نظرية وصور وفيديو ورش

تشجيع العمل الجامعي حول التعليم االلكرتوي وخاصة الخريجن بالرتكيز يف مشاريع 

 .تخرجهم عىل هذا املوضوع
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فكرة بناء نظام رقمي متخصص يف التعليم اإللكرتوي للمراحل االبتدائية كمرحلـة أوىل 

املعطـاة يف يف التطبيق ، الفكرة تكمـن يف تـوفر نظـام درايس الكـرتوي يـوازي املـادة 

املراحل االبتدائية ويغذيها ويدعمها باألمثلة واملزيـد مـن الـرشح واملحاكـاة الواقعيـة 

للدروس املعطاة ) فيديو ، فالشات ، ملفات صوتيه وأمثلة (باالعتاد عىل توثيق كامل 

 .يف املدارس لتكون مرجع دائم للطفل واألهل
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 والعملية التعليمية تكنولوجيا الحاسوب

سـاهم يف إحـداث كثـر مـن   عرصنا الحايل بالتقدم العلمي والتقني الهائل والـذييتسم

. والثقافيـة واالقتـصادية والرتبويـة وغرهـا  التغرات يف شتى ميادين الحياة املختلفة،االجتاعية

أبوابهـا فهـو أحـد املـستهلكن ملنتجاتهـا املتنوعـة  وقد دخل مجتمعنا عرص التقنيـة مـن أوسـع

 . مواكبة غرها من الدول املتقدمة واملتحرضة لة ذاتها وأفرادها عليها،لتنمي الدو

دون أن تتناول هذه التكنولوجيا  ًوم يعد ممكنا ترك العملية التعليمية مراحلها املختلفة

لـذا غـدا التطـوير والتحـديث مـن خـالل  الحديثة ملسايرة التطورات الرسيعة يف هـذا العـرص ،

الرتبويون لتحقيقهـا لتلبيـة احتياجـات املجتمـع  هداف التي يسعىالتخطيط الجيد من أهم األ

كثرة أهمية التخطيط لبناء مجتمع متقدم يكون أساسه  ومطالب مو املتعلمن لقد أدركت أمم

 .العلم واملعرفة

التقنـي يف النـصف الثـاي مـن  وقد أدى التطور املعريف والتفجر العلمي الهائل والتقـدم

واملعلومات التي تعامل معهـا اإلنـسان يف شـتى  زايد املستمر يف كمية البياناتهذا القرن إىل الت

البحـث عـن وسـيلة لتخـزين هـذه املعلومـات والبيانـات  مجاالت الحياة ، األمر الذي دفعه إىل

األمثل وهكذا بدأت بعض املجتمعـات املتقدمـة تتحـول إىل مـا  واسرتجاعها واستثارها بالشكل

ً، وهي مرحلة تعترب امتدادا للمرحلـة الـصناعية ، ) املجتمعات املعلوماتية ) مكن أن نطلق عليه

ولـيس عـىل ) الـصناعات املعلوماتيـة ( اقتـصاد املجتمعـات بـصورة أساسـية عـىل  يعتمد فيهـا

 .التقليدية الصناعات

ًواألقوى اقتصادا ، فإن القرن  وإذا كانت املجتمعات املتقدمة حتى اآلن هي األعظم ثروة

 ً.املتقدمة معلوماتيا م سيشهد تحوالً يكون فيه الغنى والروة للدولالقاد
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 Information Technology:تكنولوجيا املعلومات

وتنظيمها ورسعة اسرتجاعها عنـد  هي ايجاد الطرق واألدوات املناسبة لتخزين املعلومات

 .ناسبةاتخاذ القرارات امل اللزوم وعرضها بأحسن األشكال املفيدة التي تساعد عىل

أو الـصناعات املتعلقـة  وهنا تربز أهمية الحاسوب كعنرص أسايس يف جميـع التطبيقـات

 الحاسوب هو الجهاز املحرك لها باملعلومات ، ألنها سوف تعتمد عىل قواعد املعلومات وسيكون

. 

الصناعات املعلوماتية فحـسب ، بـل  ًوالتأثر االقتصادي للمعلوالت ليس ناتجا عن نشوء

املجتمع وبالتايل زيادة إلنتاجيـة يف الـصناعات   تأثر املعلومات عىل إنتاجية األفراد يفهو نتيجة

 . األخرى

يقوم العامل بعمله بكفاءة  وقد أظهرت الدراسات أن املعرفة واملعلومات تؤديان إىل أن

 . وذكاء

والهياكـل التـي سـتقوم  إن نهوض الصناعات املعلوماتية يتطلب بالـرضورة بنـاء األسـس

املتعلقـة بالحاسـوب ، والتـي  عليها هذه الصناعات ، وإن أهم هذه األسس هي القوة البـرشية

 :تهدف إىل ماييل

 . إيجاد الصناعات املعلوماتية: أوالً 

 . واملجتمعات النامية تقليص الهوة املعلوماتية بن املجتمعات املتقدمة: ًثانيا

 . تمعتكوين الفكر املعلوماي بن أفراد املج: ًثالثا

 االستغالل األمثل للمعلومات ما يؤدى ذلك إىل زيادة إنتاجية أفراد املجتمع عن طريق
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oاملختلفة ومن أبرزهـا الحاسـوب  ًنظرا للتطور الهائل يف مجال وسائل االتصال وتقنياتها

 .وماله من دور هام يف الحياة بشكل خاص

oًوأيضا ملا للشبكة العاملية للمعلومات ( Internet ) أهمية يف هذا العرص عىل جميـع  من

  .جوانب الحياة

oًمشاركا فيها ومنتجا ومـستفيدا  وهذه الثورة يف االتصاالت تحتم عىل التعليم أن يكون ً

  .ًومقوما لها ، ال مستهلكا أو متفرجا عليها فقط

 :التالية لذا فإن هذه الدراسة تحاول اإليجابية عىل األسئلة

 ات؟ما املقصود بتكنولوجيا املعلوم.1

 التعليمية؟ ما مزايا استخدام تكنولوجيا الحاسوب يف العملية.2

  التعليمية؟ لحل بعض املشكالت computerكيف مكن استخدام الحاسوبق.3

 التعليمية؟ يف العملية computer ما هي تطبيقات الحاسوب.4

يف العمليــة  ( Internet اإلنرتنــت) مــا أهميــة اســتخدام الــشبكة العامليــة للمعلومــات.5

 ليمية؟التع

 التعليمية ؟ يف العملية ( Internet )ما هي مميزات استخدام اإلنرتنت.6

 التعليمية ؟ يف العملية ( Internet )ما هي تطبيقات اإلنرتنت.7

 : تهدف هذه الدراسة إىل

 .التعليمية تعرف دور تكنولوجيا املعلومات يف العملية-

 .لية التعليميةالعم يف computer تعرف أهم التطبيقات الرتبوية للحاسوب-

 .العملية التعليمية يف ( (Internet تعرف أهم التطبيقات الرتبوية لإلنرتنت-
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 :تكمن أهمية الدراسة فيا ييل

 . مجال العملية التعليمة التعرف عىل الحاسوب وتقنياته املتعددة وتطبيقاته يف.1

لعمليــة وتطبيقاتهــا يف مجــال ا التعــرف عــىل الــشبكة العامليــة للمعلومــات اإلنرتنــت.2

 .التعليمية

تفعيل تكنولوجيـا الحاسـوب  وضع مجموعة من التوصيات الرتبوية مكن أن تسهم يف.3

 .يف العملية التعليمية

  التحلييل بهدف اإلجابة عىل أسئلة الدراسة استخدم األسلوب الوصفي

 :مصطلحات الدراسة

 : Technology تكنولوجيا

 وتطويعها لخدمة اإلنسان ورفاهيته بيقاتهاتعني االستخدام األمثل للمعرفة العلمية وتط

 :Information Technology تكنولوجيا املعلومات

 إيجاد الطرق واألدوات املناسبة لتخزين املعلومات وتنظيمها ورسعة اسرتجاعها عند هي

 اللزوم وعرضها بأحسن األشكال املفيدة التي تساعد عىل اتخاذ القرارات املناسبة

 :Technology in Education ا يف التعليماستخدام التكنولوجي

ًتعني وجود عنرص التكنولوجيا يف العملية التعليمية تطويرا أو إثراء ًلها وتيسرا لعمليتي  ً

العملية التعليمية من وسـائل  التعليم والتعلم ، ويقصد بذلك استخدام الوسائل التكنولوجية يف

 صوتيه وضوئية وفيديو ورشائح وحاسبات وغرها
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 :Computer سوبحا

ويخزنها ويقـوم معالجتهـا ثـم  هو جهاز إلكرتوي قابل للربمجه يتقبل بيانات وتعليات

 .ًيخرج النتائج وفقا للتعليات املعطاة له

 شبكة حاسوبية

) شـبكة محليـة(الحواسيب املتصلة بعضها البعض وموزعة يف موقع واحـد  مجموعة من

 ).شبكة واسعة ) أو مواقع متباعدة

ًكبرا يف تطوير أسـاليب التعلـيم  ًالتكنولوجيا الحديثة وسائل وأدوات لعبت دوراقدمت 

الوسائل الفرصة لتحسن أسـاليب التعلـيم والتـي  والتعلم يف السنوات األخرة ، كا أتاحت هذه

الفعال الـذي يـساعد عـىل إثـارة اهـتام الطـالب وتحفيـزهم  من شأنها أن توفر املناخ الرتبوي

وباسـتمرار الثـورة التقنيـة يف االتـساع . فرديـة بأسـلوب فعـال  يـنهم مـن فـروقومواجهة مـا ب

ًالذي مثل نقلة نوعية بـل تحـديا لكـل مـا سـبقه مـن ابتكـارات أو  واالنتشار أنتجت الحاسوب

يف حياتنـا اليوميـة ، وم يكـن علـاء الرتبيـة منـأى عـن التطـورات  أدوات مكن أن نـستخدمها

 بالبحث والتجريب للتعرف عىل القدرات التعليميـة الكامنـة يف إمكانيـة فقاموا اليومية الجارية

 :هو املتعددة واملتشبعة ، وبعد تلك الجهود البحثية اتضح أن جهاز الحاسوب الحاسوب

 موضوع للدراسة ،-

 . وأداة للتعليم-

 . وسيلة للتعلم-

اكتـساب بذلك يـساعده عـىل  كا أنه يقوم بدور املعلم نفسه ، ويناقش الطالب وهو-

 . املهارات األساسية للحياة
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 :Computer الحاسوب

لـي تقـوم معالجـة البيانـات  بأنه آلة إلكرتونية مكن برمجتهـا:مكن تعريف الحاسوب 

وجهـاز الحاسـوب يقـوم .عليهـا  وتخزينها واسـرتجاعها وإجـراء العمليـات الحـسابية واملنطقيـة

املختلفة ، واملعلومات لها ؟أشكال متنوعة  لهابأشكا Information بتحليل وعرض ونقل املعلومات

املكتوبة أو املرسومة وصور وأصوات أو حركة كـا  قد تتمثل عىل هيئة أرقام أو أحرف للنصوص

 . يف األفالم والكتابات املتحركة

 : خواص ومزايا الحاسوب

لـي يقـوم بتنفيـذ "للحاسـوب  إعطـاء تعلـيات وأوامـر"إمكانية برمجة الحاسب أي .1

 .ل محددةأعا

الحـسابية عليهـا كـالجمع والطـرح  إمكانية معالجة هذه البيانـات وإجـراء العمليـات.2

 . بن قيمها والقسمة والرضب وإجراء العمليات املنطقية كاملقارنة

 (*).الهجائية والصور القدرة عىل تخزين واسرتجاع البيانات كاألرقام والحروف.3

 :الحاسوب أنواع أجهزة

 :ماييل  بحسب الغرض منها إىلتتنوع أجهزة الحاسب

 : حاسوب خاص أحادي الغرض

حاسـوب الـتحكم "مـسمى  ًوالذي يستخدم لتطبيق محدد ال يتعداه ويطلق عليه أحيانا

واملراقبـة لألجهـزة املختلفـة  حيث يستخدم هذا الحاسوب ملهام خاصة نحو عمليـات الـتحكم"

ائرات والـسيارات ووسـائل االتـصال كالطـ نحو األجهـزة الـصناعية أو الطبيـة أو ووسـائل النقـل

 .كالسنرتراالت
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  : حاسوب عام متعدد األغراض

تقـسيم أجهــزة  والـذي مكـن اسـتخدامه يف تطبيقــات شـتى ومجـاالت متعـددة مكــن

والتخزين وبحسب  الحاسوب متعدد الغرض إىل ثالثة أنواع رئيسية بحسب قدرتها عىل املعالجة

 : استخداماتها وهي

 : ((Personal Commputer) يص الحاسوب الشخ- أ

والتخزين للبيانات ولـه  ويستخدم عادة من قبل فرد أو مؤسسة صغرة ألعال الحوسبة

 ً.قدرة محددة عىل املعالجة نسبيا

يستخدم من فرد واحد لتـشغيل  ًوغالبا يعترب الجهاز أحادي االستخدام واملهام معنى أنه

 . برنامج محدد عىل الحاسوب

  : مختلفة أهمها لحاسوب الشخيص إىل أشكالوتتعدد أشكال ا

 .الحاسوب املكتبي

 . الحاسوب املحمول

 .الحاسوب املنزل

 .الحاسوب املساعد

 : (Mini Computer) الحاسوب املتوسط_ب 

والتخزين تفوق تلك املتوفرة  يتمتع هذا الحاسوب بقدرات متوسطة من حيث املعالجة

املؤسسات والهيئات املتوسـطة الحجـم  م عادة منويستخد. للحاسوب الشخيص بأضعاف كثرة 

 200 إىل 10الوقـت حيـث يـسمح لعـدد مـن ويسمح بتعدد املستخدمن للجهاز واملهام يف نفـس

ًعىل الجهاز وغالبا ما يكون لكـل مـستخدم  ًمستخدما بأن يقوموا بتشغيل برامجهم يف وقت واحد

 مفـاتيح وتـرتبط بجهـاز الحاسـوبعرض ولوحـة  جهاز يتكون من شاشة"وحدة طرفية والتي هي 
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إىل موقع الحاسـوب املتوسـط ومـن األمثلـة  متد من موقع املستخدم" عن طريق كيبل توصيل 

 . عليه الحاسوب املستخدم يف الجامعات والرشكات

 : (Main Computer) الحاسوب املركزي–ج 

درة كبـرة عـىل بقـ" الكبر  الحاسوب" ًيتميز الحاسوب املركزي والذي يطلق عيه أحيانا 

ويستخدم من قبـل املؤسـسات الـضخمة  املعالجة والتخزين وبالتايل فهو ذو تكلفة عالية للغاية

كـا يتـيح هـذا . هائلـة مـن البيانـات  كالرشكات الكبرة والحكومات لتخـزين ومعالجـة كميـة

مي للجهاز حيث مكن أن يبلغ عدد مـستخد الحاسوب إمكانية تعدد املستخدمن وتعدد املهام

والذين يرتبطـون بالجهـاز عـن طريـق وحـدة  الجهاز يف وقت واحد ما يزيد عن ألف مستخدم

 ( * ). طرفية خاصة لكل مستخدم

  استخدام الحاسوب يف التعليم

الحاسوب شتى مناحي الحياة  فقد دخل. مثل الحاسوب قمة ما أنتجته التقنية الحديثة 

ًبدءا من املنزل وانتهاءا بالفضاء الخارجي يف حيـاة النـاس بـشكل مبـارش أو غـر  وأصـبح يـؤثر . ً

من الوسائل التعليمية فقد اتسع اسـتخدامه  وملا يتمتع به من مميزات ال توجد يف غره. مبارش 

  : املميزات ولعل من أهم هذه. يف العملية التعليمية 

  : التفاعلية

ــصادر عــن املــتعلم فيقــرر  حيــث يقــوم الحاســوب باالســتجابة للحــدث ال

 ومـن خـالل ذلـك مكـن. ًلخطوات التالية بناءا عىل اختيار املتعلم ودرجة تجاوبه ا

مراعاة الفروق الفردية للمتعلمن ،حيث يتم تشكيل حلقة دراسـية ثنائيـة االتجـاه 

  الربنامج واملتعلم وبـذلك يـتمكن التلميـذ مـن مراجعـة مـا تعلمـه ودراسـة مـا بن
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عبة عليه فإن الربنامج يقوم بتزويده ما يحتاج لفهم احتاج إىل مساعدة لحل نقطة ص يريد وإذا

  .صعب عليه ما

 : تحكم املتعلم بالربنامج

يختار الجزاء أو الفقرة التي يريـد  لدى املتعلم الحرية يف تعلم ما يشاء متى شاء وله أن

 .بةيف اختيار ما يريد تعلمه والكمية املطلو تعلمها ويرها مناسبة له وبذلك تكون لديه الحرية

 : نقل املتعلم من دور املتلقي إىل مستنتج

ينقـل املـتعلم مـن دور  إن اسـتخدام الحاسـوب يف العمليـة التعليميـة يـساعد عـىل أن

مستنتج لهذه املفـاهيم والفرضـيات  املتلقي للمعلومات واملعارف واملفاهيم من قبل املعلم إاى

ول موضـوع مـا ويقـود الطالـب إىل الربنـامج حـ من خالل املعلومات والبيانات التي يقدمها لـه

 .املفهوم استنتاج الفرضية أو

 : اإلثارة والتشويق

جدا وعنرص لـه دور أسـايس يف  إن وجود اإلثارة والتشويق يف العملية التعليمية أمر هام

تتوفر فيه هذه الصفة حيث يتم مراعاة  التفاعل الجيد بن التالميذ واملادة العلمية ، والحاسوب

 ).جذب الطالب إىل التعلم دون ملل أوتعب تصميم الربامج التعليمية التي تحاولوجودها عند 

* ) 

 : الستخدام الحاسوب يف التعليم من أهمها ويف مقابل هذه املميزات هناك سلبيات

  :للمعرفة) الضمني (افتقاده للتمثيل 

يتلقى عدة رسائل  فكا هو معلوم فإن وجود املتعلم أمام املعلم يجعله

  للحظــة نفــسها مــن خــالل تعــابر الوجــه ولغــة الجــسم والوصــفيف ا
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والتـي ) غر الرصيحة (واستخدام اإلماء وغرها من طرق التفاهم والتخاطب  واإلشارة

 . الحاسوب مثيلها بالشكل الطبيعي ال يستطيع

 :التالية ويستخدم الحاسوب يف التعليم بأحد األشكال

التعلـيم والتـدريب والتقـويم أي  كامل عمليـةحيث يتوىل الحاسوب : التعليم الفردي .1

 .يحل محل املعلم

كوسـيلة تعليميـة مـساعدة  وفيهـا يـستخدم الحاسـوب: التعليم مساعدة الحاسـوب .2

 . للمعلم

جهـاز الحاسـوب ثـم  حيـث تكـون املعلومـات مخزنـة يف: ًبوصفة مصدرا للمعلومات .3

 .( * ).يستعان بها عند الحاجة

 التعليمية الحاسوب يف العمليةمزايا استخدام تكنولوجيا 

عدد كبـر مـن الدراسـات واألبحـاث التـي  يوجد الكثر من املزايا التي ظهرت من خالل

 : التعليمية ومنها أجريت يف مجال استخدام الحاسوب يف العملية

 . واإلنسان إنشاء بيئة تعليمية نششطة وتفاعلية بن اآللة.1

 . تعليميةاألهداف ال تنمية مهارات الطالب لتحقيق.2

يرونهــا صــعبة ومعقــدة مثــل  تنميــة اتجاهــات الطــالب اإليجابيــة نحــو املــواد التــي.3

 .الرياضيات واللغات األخرى

يوفر خربة للطالب أفضل من  العرض بالصوت والصور والحركة أو الرسم والنموذج ما.4

 . الطريقة التقليدية

 . تقليل نسبة امللل والسأم بن الطالب من التعلم.5

 . ص التعلم الفردي بن الطالبتوفر فر.6

 . يساعد عىل مراعاة الفروق الفردية بن الطالب.7
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 . الستمرار اكتساب املهارات يساعد عىل نقل عملية التعليم والتعلم إىل املنزل.8

التـي تـساعد عـىل اكتسـساب  يوفر قدر كبر من األنشطة املختلفة والربامج املتنوعـة.9

 .معلومات خارج املادة الدراسية

 . العمليات زن قدر كبر من املعلومات ويقوم بعدد كبر منيخت.10

 . أداء الوظائف واألعال أرسع من املدرس.11

  . يوفر عنرص اإلثارة والتشويق.12

 . استخدام عنرص التحدي للتدرج من األسهل إىل األصعب.13

  (* ). الدراسة استخدام أساليب التعزيز لحث الطالب عىل مواصلة.14

 عليمالت تطبيقات الحاسوب يف

ًاآلن مركـزا عـىل تطـوير  تطورت أساليب استخدام الحاسوب يف التعليم وأصبح االهتام

أساليب جديدة مكن أن يـساهم  األساليب املتبعة يف التدريس مصاحبة الحاسوب أو استحداث

 . من خاللها الحاسوب يف تحقيق بعض أهداف املواد الدراسية

التعليميـة إىل ثالثـة أدوار  ات الحاسـوباسـتخدام) م 1980روبـرت تـايلور (وقد صنف 

الحاسوب ومنطقته وبرمجتـه وهـو  ويشمل عىل مكونات: الحاسوب كموضوع للدراسة-: وهي 

 . شأن القراءة والكتابة واملواد األخرى ما يعرف بثقافة الحاسوب ويف هذا تكون املعرفة شأنها

برمجيـات التطبيقـات ذلـك  والذي يعمل كوسيط ومكنه مـن: الحاسوب كأداة إنتاجية 

،واللوحــات ((Processors Word) خاليـة املحتـوى واألغـراض املتعـددة مثــل معالجـات النـصوص

 . (Communication Programs) الجدولية ، والرسومات وبرمجيات االتصال
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الحاسوب بهـدف تحـسن املـستوى  ويعني التعلم مساعدة: الحاسوب كوسيلة تعليمية 

 ( * ). وأسلوب حل املشاكل لدرايس وتنمية مهارات التفكرالعام لتحصيل الطالب ا

الرتبية إىل ثالث مجاالت  فقد قسم استخدامات الحاسوب يف) هـ1415(أما الدكتور الفار

 : وهي

  : قطاع التعليم والتعلم

التعلـيم والـتعلم سـواء  وهو القطاع الذي تنحرص فيه استخدامات الحاسـوب يف عمليـة

 .للتفكر ًلمدرس أو عوضا عنه أو معلمًكان الحاسوب عونا ل

 : قطاع اإلدارة

 : وهو القطاع الذي تنحرص فيه استخدامات ومجاالت الحاسوب يف

  : اإلدارة املدرسية–أ 

 . واملخازن واالمتحانات مثل شئون املدرسن واملوظفن وشئون الطالب واملرتبات

  : إدارة املكتبة ونظم املعلومات–ب 

املـصادر الرتبويـة واالتـصال  لكتب والدوريات ونظام املعلومـات عـنمثل حركة تداول ا

  . بنظم املعلومات للمصادر العاملية

  : الخدمات الرتبوية–ج 

وتحليلهــا أو املقــابالت  مثــل التقــويم املــرحيل والنهــاي للطــالب أو عمــل االســتبانات

 .الشخصية أو التحليل اإلحصاي للبحوث

ًوب هدفا تعليميا يف حدالقطاع الذي يكون فيه الحاس  :ذاته ً



117 

 

يف إحـدى الـصور  ويدخل يف هذا املجـال تقـديم الحاسـوب طريـق مـادة علميـة تقـدم

 :التالية

 .فيه مقررات ملحو أمية الحاسوب أو الوعي

 . مقررات تقدم للمعلمن والرتبوين لعرص املعلومات

 ( * ).مقررات إلعداد املتخصصن يف علم الحاسوب

املستخدمة يف التعليم إىل ثالثة أنـواع رئيـسية  صنيف برامج الحاسوبوما سبق مكن ت

  :هي

 . استخدام الحاسوب كادة تعليمية

 . استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية

 . استخدام الحاسوب يف إدارة العملية التعليمية

واملـستقبل ، وقـائع نـدوة  الرؤيـة–ابراهيم الفـار، التعلـيم والـتعلم املعـزز بالحاسـوب 

أكدت كثر مـن الدراسـات اىل  وقد .م1995هـ 1415الحاسوب يف جامعات دول الخليج العري، 

كـا . ًواسـتيعابا أفـضل للمـتعلم  إمكانية تحسن التعلـيم باسـتخدام الحاسـوب وتـوفر تفـاعالً

  : ميزات عدة من أبرزها أشارت الدراسات أن التعليم باستخدام الحاسوب متاز

الخاصـة مـا يكـسبه بعـضامن مزايـا  للمتعلم للعمل برسعته وقدراتهًتوفر فرصا كافية 

 . وتزويد املتعلم بتغذية راجعة فورية. تفريد التعليم 

  املناسبة للمتعلم التشويق واملرونة باستخدامه باملكان والزمان والكيفية

 -Self " اإليجابية للذات يساهم بزيادة ثقة املتعلم بنفسه وينمي املفاهيم

مـن املـشكالت التعليميـة  التعليمية املعـارصة ام الحاسوب لحل بعض املشكالتاستخد

 : بدور ملحوظ يف حلها وهي املعارصة التي مكن أن يساهم الحاسوب
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 : مشكلة األمية

الفرد يؤدي عمله املطلوب منـه  م تكن األمية مثل مشكلة يف عهد آباءنا وأجدادنا وكان

وغرهـا مـن األعـال التـي ال تتطلـب   الزراعة والرعي والصيدخارج نطاق القراءة والكتابة مثل

املجـاالت وارتبـاط معظـم األعـال بـالقراءة  القراءة والكتابة ولكن مع التطور الحـديث يف كـل

يف الحصول عىل عمل ظهرت لدينا مشكلة األمية  والكتابة وقلت أو انعدمت فرص غر املتعلمن

الدول والحكومات تعلـيمهم أو أن تـوفر لهـم فـرص   عىلبن كبار السن خصوصا ، وأصبح لزاما

بشكل متفـرد وال يكـون مـع طـالب املـدارس العاديـة  للتعلم وذلك ييتطلب أن يكون تعليمهم

وأعالهم ، وارتباطاتهم األرسية ، تحتم توفر وقت  حيث أن ظروفهم تختلف ، وسنهم يختلف ،

 مـن إمكانيـات هائلـة يف عـرض املعلومـات لتكنولوجيا الحاسـوب مناسب لهم للتعلم ونظرا ملا

بطرييقة مناسـبة ملحـو األميـة ووحـسب قـدراتهم وإمكـانتهم فإنـه  والنصوص والصور والرسوم

التقنيــة لتعلــيم الكبــار القــراءة والكتابــة ومــساعدتهم يف الــتعلم  باإلمكــان اســستخدام هــذه

 . انون منهاشعور بالحرج أو اإلهانة من األمية التي يع واالستفادة منها دون

 : التعليم املستمر

لهم الفرص السـتكال تعلـيمهم  املقصود بالتعليم املستمر هو مواصلة التعليم ملن م تتيح

واالسـتعداد للحـصول عـىل دورات تدريبيـة  إىل مستويات أعىل ما لديهم حاليـا ولـديهم الرغبـة

محـو األميـة كـون محـو الوظيفي ويختلف عن  أودراسات نظامية لتحسن مستواهم التعليمي أو

ومعرفـة القـراءة والكتابـة بيـنا التعلـيم املـستمر  األمية يـستهدف أفـراد م يـسبق لهـم التعلـيم

 .ويرغبون يف املواصلة للحصول عىل درجات أعىل يستهدف أفراد لديهم قدر من التعليم

املـستمر للـذين ال  وتكنولوجيا الحاسـوب بإمكانهـا أن تقـدم بـرملج التعلـيم

 وذلـك عـن  من االلتحـاق بالدراسـات النظاميـة يف املـدارس أو الجامعـاتيتمكنون
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الحاسـوبفي  طريق شبكة اإلنرتنـت التـي مكـن الـدارس مـن الـدخول واالتـصال عـىل شـبكات

التـدريب املختلفـة ،  الجامعات ومراكز التدريب املختلفة ، وهناك الكثر من الجامعات ومراكز

طريـق وسـائل االتـصال  د التي تقـدم بـرامج مختلفـة عـنوهناك الكثر من الجامعات واملعاه

 .جدا الحديثة ومن ضمنها الحاسوب الذي مكن االستفادة منه بشكل كبر

 : ازدحام الفصول الدراسية ونقص املعلمن

التعليم من قبل جميع األطفال  نظرا للزيادة الكبرة يف عدد السكان وششدة اإلقبال عىل

األعداد املفرتضة لكل فصل ، وأدى كـذلك  ل الدراسية بأعداد أكربمنأدى ذلك إىل ازدحام الفصو

  . تصمم يف األصل لتكون مدرسة إىل انتشار كثر من املباي املدرسية التي م

معالجـة هـذه املـشكلة  واستخدام تكنولوجيا الحاسوب مكن أن يساهم بشكل كبـر يف

والتي تسمح بالتفاعل بـن  ملجال الرتبويباستخدام برامج يتم إعدادها من قبل املتخصصن يف ا

بالتعمل مع الحاسـوب والحـصول  الطالب والحاسوب ويقدم التعلم الفردي ويتمكن كل طالب

 . عىل املعلومات التي يرغبها حسب قدرته واستعداده للتعلم

  : تدريب العاملين عىل ما يستجد من أعال

الرتبـوي يف جميـع مؤسـسات  املجـالمن املـشاكل الكبـرة التـي يواجههـا العـاملون يف 

يف مجال عملهم مـن نظريـات  التعليم هي مشكلة الحصول عىل التدريب الالزم عىل ما يستجد

تـرك أعالهـم والتوجـه إىل  جديدة وأدوات تعليمية وتقنيات حديثة ، حيث يجدون صـعوبة يف

 . التالميذ مراكز التدريب ما قد يؤدي إىل خلل يف نظام املدرسة وتدريس
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ويقـدم الـربامج التدريبيـة  واستخدام تكنولوجيا الحاسوب يساهم يف حل هذه املـشكلة

املتطـورة للتـدريب ، وإكـساب  للمدرسن وهم عىل رأس العمل يف مواقعهم باسـتخدام الـربامج

 . عىل املستجدات وهم يف مدارسهم املهارات ، وبرامج املحاكاة ، وهذا يساعدهم عىل التدرب

 : يفاالنفجار املعر

فكثـرا مـا قرأنـا عـن علـاء  ًكانت العلوم يف السابق محددة وحجم املعرفة صغرنـسبيا

املعلومات يف مجـاالت مختلفـة مثـل  املسلمن األوائل حيث كان العام منهم يلم بكم هائل من

بعكس ما يحدث يف هذه األيـام حيـث مـن  الطب والرياضيات والفلك والشعر واألدب وغرها ،

 . فقط الفرد أن يلم بكل يشء يف مجال تخصصهالصعب عىل 

ًالعامليـة الثانيـة تقريبـا تـزامن مـع  يف العقود القليلة املاضية ومـن بعـد انتهـاء الحـرب

تـسارع كبـر جـدا يف تطـوير العلـوم  االنفجار الـسكاي انفجـار معـريف بـشكل مـذهل وحـدث

سمى بـالحرب البـاردة يف مجـال فرتة ما ي واملعارف وكان للتنافس الشديد بن الرشق والغرب يف

بالعلوم بشكل عام دوره الواضح الـذي حـدث فيـي  تقنية املعلومات وإنتاج األسلحة واالهتام

 .معظم املجاالت املعرفية

االتـصال وتكنولوجيـا  ومع التطور الهائل يف محتلف العلوم وخـصوصا يف مجـال وسـائل

بأكر من وسـيلة وهـذا كـذلك  ة األرضيةاملعلومات أصبحت املعلومات تبث إىل كل جزء يف الكر

تكنولوجيا الحاسـوب بإمكانهـا أن تـساهم . ساعد عىل تزايد حجم املعرفة وانتشارها بشكل كبر

الكم الهائل من املعلومات وذلك قد يكون بحفظها  يف مساعدة املتعلمن واملدرسن للتعامل مع

لحاسوب حيث أنه ال حدود ملـا مكـن أو تخزينها يف ا يف اسطوانات مدمجة أو اسطوانات عادية

ــواء ــة س ــذه التقني ــزن يف ه ــا  أن يخ ــر م ــا كث ــة وغره ــور متحرك ــة أو ص ــات مكتوب  معلوم
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باسـتخدام تقنيـة الحاسـوب م يعـد املـتعلم . الحاجـة  مكن االحتفاظ به والرجوع إليـه وقـت

عـىل اسـطوانات ذات األحجام الكبرة يف حـن أنهـا متـوفرة  مضطرا لرشاء الكتب أو املوسوعات

 ( * ).مدمجة وبأسعار رخيصة
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 تطبيقات الحاسوب يف العملية التعليمية

  Administrative Application التطبيقات اإلدارية

واملعاهـد والكليـات والجامعـات  توجد برامج خاصة باإلدارة تستخدمها إدارات املدارس

ب وهذا يساعدها عىل التخلص مـن والطال بتسجيل النواحي املالية واإلدارية وسجالت املوظفن

مساحات كبـرة لحفظهـا وتحتـاج إىل جهـد للتعامـل  الكم من األوراق وامللفات التي تحتاج إىل

 . معها ومراجعته

التعليميـة إىل الرجـوع إليهـا يف أي  وهذه الربامج تساعد املسئولن يف إدارات املؤسسات

ووضعه يف املدرسة أو الجامعة وتـوفر  وقت برسعة كبرة وبرسية تامة ومعرفة سجل كل طالب

تـساعد عـىل وضـع الجـداول الدراسـية  نظام جيد وسهل ال يأخذ وقت أو جهـد كبـر ، وكـذلك

 .وجيد وتخطيط نظام املؤسسة التعليمية بشكل واضح

 :Curriculum Planning Application تطبيقات تخطيط املناهج

 :  ملف مصادر املعلومات- أ

املتـوفرة يف املدرسـة ويف  نـشاء ملفـات خاصـة مـصادر املعلومـاتتوجد برامج خاصة إل

الـصوتية ، الـرشائح ، الـناذج ،  الكتـب ، أرشطـة الفيـديو ، التـسجيالت: املدارس األخرى مثـل 

ويف حالة وجود شبكة بـن املـدارس . التعليمية  وجميع املصادر التعليمية التي تحتاجها العملية

بإمكـان جميـع املدرسـن معرفـة املـصادر املتـوفرة يف  املنطقـة فـإنأو املؤسسات التعليمية يف 

، وهـذا يـؤدي إىل التعـاون فـيا بيـنهم وتبـادل املـصادر  املدارس األخـرى أو الكليـات األخـرى

 . والخربات األخرى
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 :  ملف إنتاج املواد التعليمية-ب 

قـة مثـل أوراق يف املنط وجود ملف رئييس يحتوي عـىل املـواد التعليميـة التـي أنتجـت

املدرسن لالستفادة من خربات  العمل ومفردات املقررات والواجبات وغرها ما يساعد كثر من

 .املستخدمة غرهم يف إنتاج املواد التعليمية

 Research Application تطبيقات البحث الرتبوي

تـي الـربامج اإلحـصائية ال تقنية الحاسوب يوجد بها بـرامج للبحـث الرتبـوي ومـن ذلـك

 . املطلوبة يف البحث تساعد يف تحليل البيانات وإجراء العمليات اإلحصائية

األبحاث التي أجريت يف شـتىىى املجـاالت املختلفـة  ذلك باإلمكان توفر معلومات عنك

األبحـاث املناسـبة التـي تتناسـب مـع وضـعهم التعليمـي  حتـى تـساعد املدرسـن عـىل اختيـار

 . هموخرباتهم واإلمكانات املتاحة ل

  Professional Development Application تطبيقات تطوير املهنة

للمدرسـن أو أعـضاء هيئـة  برامج التدريب والتطوير عىل رأس العمل التي تنتج خاصـة

املدرسن أن يحصلوا عليها وهـم يف  وهذه الربامج بإمكان.التدريس لتطوير مهاراتهم التدريسية 

ومـع تـوفر .تدريـسية وغرهـا  صميم بـرامج وحلقـاتمواقع عملهم وسوف تساعدهم فيـي تـ

من السهل أن تنتج بـرامج تدريبيـة  الربامج املتطورة الخاصصة بالرسوم والصور والفيديو تجعل

 . بواسطة الحاسب وتطويرية وتوجه للمدرسن يف املؤسسات التعليمية

  تطبيقات للمكتبة

كتبـة قـد تكـون يف كل مدرسة أو كلية أو معهـد أو جامعـة م غالبا توجد

  حـسب حجـم هـذه املؤسـسة أوتلـك ، وأصـبح صغرة أو زاخـرة بكـل املعـارف
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األساسـية إلنـشاء أو تأسـيس املكتبـة لفـتح  وجود الحاسوب يف هذذه املكتبات مـن املتطلبـات

واألبحاث وامليكـروفيلم وامليكـروفيش أو البحـث أو  ملفات خاصة بالكتب املوجودة والدوريات

 .االختبار

 : Special Services Application الخدمات الخاصةتطبيقات 

والجامعات إىل اإلرشاد املهني الذي قد  قد يحتاج طالب املعاهد والكليات: إرشاد مهني 

وتتناسـب مـع وضـعهم األكـادمي وخـرباتهم  يدلهم إىل األماكن التي تتـوفر فيهـا فـرص العمـل

ن واألعال املتوفرة خارج هذه املؤسسة امله السابقة ، فهناك ملفات عىل الحاسب يوجد بها كل

الحاسـسب معلومـات عـن نفـسه وخرباتـه ويقـوم  التعليمية وببإمكـان الطالـب أن يـدخل إىل

املوجودة ويختار املناسب منها وقد يرشد الطالب إىل  الحاسب مقارنة هذه املعلومات مع املهن

 يستطيع أن يبحـث عـن العمـل عىل مهنة معيينة ثم بعدها مراكز تدريبية معيينة يتدرب فيها

 .املناسب

املشاكل  باإلمكان أن تقدم معلومات مهمة لتشخيص ومعالجة بعض :تشخيص ومعالجة

املــشكلة مــع  الكمبيــوتر بإمكانــه تقيــيم الحالــة مقارنــة املعلومــات املعطــاة عــن. التعليميــة 

عـىل حـل  لاملعلومات املوجودة يف الحاسب سابقا ويستطيع أن يعطـي معلومـات مهمـة تعمـ

 .هذه املشكلة

 :Testing Application تطبيقات االختبارات

دامـا يحتـاجون لـبعض  املدرسـن وأعـضاء هيئـة التـدريس بناء االختبـار

 خاصـة املساعدات لبناء اختبار مناسـب لتقيـيم طـالب الـصف ويوجـد بـرامج
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األسـئلة التـي  تحتوي عىل عدد كبر من األسئلة وعندها يقوم املدرسس بتحدييد نوعيـة وكميـة

 .يعطي موذج إجابة

تـصحيحة  سواء أعد االختبار بواسطة الحاسوب أوبغـره فإنـه باإلمكـان تصحيح االختبار

خاصـة  بواسطة الحاسوب باستخدام ورقـة اإليجابـة النموذجيـة مـع إجابـات الطـالب يف أورق

 . للتعامل مع الحاسوب

النتائج  ار وتصحيح االختبار ومن خاللاستخدام نظام بناء االختب : تقييم وتحليل االختبار

البيانـات  املخزونة يف الحاسوب ألوراق الطالب التي تم تـصحيحها مـن قبـل ومـن خـالل هـذه

ويقوم بعمل  بإمكان الحاسوب أن يقوم بعددمن التحليالت ليعطيها معلومات عن قوة االختبار

  .مقارنات بن نتائج املجموعات املختلفة

  Instruction Aid Application تعليميةتطبيقات املعينات ال

فهناك .سمعية برصية أخرى  مكن استخدام الحاسوب يف البيئة التعليمية مثل أي وسيلة

الرسـوم والـناذج وعـرض : التعليمية مثل الكثر من الربامج التي ييمكن استخدامها يف العمليية

خدام بـرامج املحاكـاة التـي مكـن أن ومكن است . الفيديو وعرض الصور الثابتة والرشائح وغرها

يـتم القيـام بعمـل عـرض حقيقـي لهـا يف الفـصل  تعرض التجارب العلمية التي من الصعب أن

 .التي مكن أن تستخدم يف املوضوعات املختلفة الدرايس ، وهناك العديد من برامج املحاكاة

 Instruction Management Application تطبيقات إدارة التدريس

صـغرة أو لكـل   عندما يريد أن يقوم بعمل أنشطة مختلفة ملجموعـاتغالبا

الحاسـوب  بـرامج. طالب مفرده فإنه يحتاج إىل املـساعدة يف تنفيـذ خطـه املفـردة

 متوفرة ملساعدة املدرس حيث باإلمكان حفـظ األنـشطة التدريـسية لكـل مـادة أو
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الحاسـب ويطلـب مـن كـل موضوع عىل الحاسوب ويقوم املدرس بتوزيع الطالب عـىل أجهـزة 

 .نشاط معن حسب قدراته واستعدادته وميوله منهم

 Computer Assisted Learning Application تطبيقات التعلم مساعدة الحاسوب

العمليية التعليمية وأن يقوم  هذه التطبيقات تساعد املدرس عىل استخدام الحاسوب يف

الـربامج يف جميـع التخصـصات وهـذه   مـنيوجـد كثـر.الحاسب بدور كبر يف عملية التدريس 

واستخدامها ملساعدة املدرس يف القيام بدوره  الربامج باإلمكان االستفادة منها يف تدريب الطالب

 .عىل أكمل وجه

  Computer Assisted learning Application ثقافة الحاسوب

 . إن ثقافة الحاسوب من رضوريات العمل عىل الحاسوب اآليل

يتعـرف عـىل الحاسـوب وأن   عضو هيئة التدريس يف عرص العوملة يحتاج أنفاملدرس أو

إن . التعليمية ويف الحيـاة بـشكل عـام  يكون ليه فهم عام عن الحاسبات وتطبيقاتها يف العملية

ال مكن أن يقـوم بـه ألمـر مهـم جـدا حتـى  معرفة املدرس ما مكن أن يقوم ببه الحاسوب وما

الحاسـوب بـشكل جيـد وأن يـستفيد مـن هـذه  دة مـن تكنولوجيـاييتمكن املدرس من االستفا

التي تقوم بهذه املهمة وتعطي معلومات كاملـة  وهناك الكثر من الربامج. التقنية قدر اإلمكان 

  . عام ويف العملية التعليمية بشكل خاص عن الحاسوب اآليل ودوره يف الحياة بشكل

املراحـل االبتدائيـة  ب املـدارس يفووهناك برامج تقـدم معلومـات عـن الحاسـوب لطـال

وقصص عن ذلك ما يـساعد  واملتوسطة يستطيع الطالب أن يتعامل معها ويقرأ فيها معلومات

 . عىل التعرف عىل الحاسوب بشكل أفضل
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  Computer Science Application علم الحاسوب

م ثقافة الحاسـوب تعطـي معلومـات عامـة عـن هـذه التقنيـة، ولكـن يف مجـال علـ إن

البداية يف املرحلة الثانوية ومـا بببعـدها حيـث أنهـا تركـز عـىل التعمـق يف  الحاسوب قد تكون

الحاسوب من حيث صناعته وعملـه والربمجـة والـربامج املختلفـة ، وهـذا املجـال يكـون  دراسة

 .( * ).لهم هم الطالب الذين يتخصصون يف تكنولوجيا الحاسوب األقرب

وقـررت بعـض املـواد يف ذلـك   جميع مراحل التعلـيم ،وقد انترش استخدام الحاسوب يف

إىل انتـشار معامـل الحاسـوب  كمواد الحاسوب ومهاراته املتنوعة كمواد مستقلة وقد أدى ذلـك

 . واملراحل الدراسية بكرة وظهور الكثر من الربامج التعليمية يف جميع املواد

يف انتـشارها يف جميـع أنحـاء  عةإن ثورة االتصاالت الحديثة يف أدواتهـا وتقنياتهـا والـرس

التعليميـة سـلبا أو إيجابـا، ولـذلك يجـب  العام ، واملستمرة يف تطورها لها تأثر كبر يف العملية

يف االستفادة منهـا وتـسخرها يف تحقيـق أهـداف  عىل املهتمن بالتعليم أن يكون لهم دور كبر

وإن من معام ثورة االتـصاالت . ها فقط ال مستهلكن ل التعليم وأن يكونوا منتجن ومطورين لها

التي انترشت يف جميع دول  (Internetاإلنرتنت(للمعلومات أو ما يسمى  الحديثة الشبكة العاملية

 . الخ...معظم البيوت واملؤسسات التجارية والرتفيهية والسياسية والتعليمية  العام ودخلت

ـــا واســـتخدامها يف الع ـــه يجـــب توظيفه ـــه أن ـــةومـــم الشـــك في ـــة ملي  . التعليمي

 التعليمية وتطبيقاته يف العملية Internetوفيا ييل نبذة مخترصة عن اإلنرتنت
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حـول العـام لتبـادل  هـي مجموعـة مـن الـشبكات املتـصلة ببعـضها الـبعض: اإلنرتنـت

 .املعلومات فيا بينها

بـشبكة واحـدة وهـي  أي هي املنظومة العامليـة التـي تـربط مجموعـة مـن الحاسـبات

 . internet work ار لكلمةاختص

شـبكة عـسكرية لألغـراض  وقد بـدأت شـبكة اإلنرتنـت يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة

 يف أمريكـا –األهليـة والتجاريـة  ولكن بانضام الجامعات األمريكيـة ثـم املؤسـسات. الدفاعية 

 . الحياة  جعلها شبكة عاملية تستخدم يف شتى مجاالت–وخارجها 

 : نرتنتمميزات شبكة اإل

ًيرسل خطابا إىل مالين األفراد  حيث يستطيع أي فرد أن: رسعة وضان انتقال املعلومات.1

ًالذي يستغرق أياما بل أسابيع ،  يف وقت واحد من خالل اإلنرتنت ، بعكس الربيد العادي

معلومة معينـة أو رسـالة أو نبـأ  ًوالعكس صحيح أيضا ، إذ يستطيع مالين األفراد تعرف

 وكـاالت األنبـاء العامليـة ، مثـل واحد إذا عرفت مكانهـا ، وهـذا هـو املتبـع يفيف وقت 

CNNأجهـزة الكمبيـوتر ، ويـستطيع  حيث تضع األخبار والنـرشات الجويـة عـىل .وغرها

 .انتظار مالين الناس الحصول عىل هذه األخبار دون

له رقم خاص بـه مرتبط باإلنرتنت  وهذه الرسية تأي من أن كل جهاز: رسية املعلومات .2

رسـالة إىل جهـاز بعينـه ويـضمن  أو اسم معروف به ، وبالتايل يستطيع أي فرد أن يرسل

االستالم ، ويستطيع املرسـل  أنها خزنت بداخله ، ويطمنئ إن كانت وصلت أم ال ، ووقت

 . إليه الرد الفوري عىل الرسالة
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 كمبيـوتر مـرتبط أي جهـاز مكـن إرسـال واسـتقبال أي مـستند مـن: تبادل املـستندات .3

ًمذكرة أو كتابا أو رشيـط  باإلنرتنت مها كان نوع املستند وحجمه ، سواء كان خطابا أو

  كاسيت أو فيديو

كمبيوتر خاص أو أجهـزة اتـصال  ال تحتاج إىل رشاء: الحديث واملشاورة وعقد املؤمرات .4

تـاج اإلنرتنـت تليفون ، وال يح معتمدة ، فأي جهاز كمبيوتر يصلح ما دام تم ربطه بخط

 ( * ).إىل مستوى علمي أو فني عال للتشغيل

اإللكرتونية البسيطة املجانية مـا يف  توفر شبكة اإلنرتنت مئات األلعاب:التسلية والرتفيه .5

كا مكنك شبكة . القدم بأنواعها وغر ذلك  طاولة الزهر ، الشطرنج ، الورق ، كرة: ذلك 

السينائيون عن األفالم الحديثة التلفزيونيـة واألغـاي  اإلنرتنت من قراءة ما يكتبه النقاد

  . األفالم السينائية ذات املوضوع الواحد ونصوص

مكـن طلـب مختلـف أنـواع البـضائع التـي ترغـب  : التسوق من خالل شـبكة اإلنرتنـت.6

فـيمكن رشاء مختلـف املـواد .دون الذهاب إىل السوق أو مغادرة البيـت  الحصول عليها

الكمبيوتر واألزهار واسطوانات املوسـيقى والبيتـزا واألسـهم والـسيارات  جكالكتب وبرام

 . وغرها املستعملة

 مكن االشرتاك مع مجموعـات النقـاش مـن خـالل شـبكة اإلنرتنـت :مجموعات النقاش.7

 ومكـن. لاللتقاء مختلف األفراد والشخصيات حول العام ممن لهم االهتامـات ذاتهـا 

 .شائقة قديم أفكار أو مناقشة قضايا هامة أو قراءة قصصتوجيه أسئلة إليهم أو ت

البيئـة : املوضـوعات مثـل  هناك اآلالف من مجموعـات النقـاش التـي تنـاقش مختلـف

 ( * ).والتلفزيون وغرها والطعام واملرح واملوسيقى والسياسة والدين والرياضة
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.  من انفجار معلومـاي اليوم إن شبكة اإلنرتنت تعد املساهم الرئييس فيا يشهده العام

ًالشبكة مضافا إليهـا املميـزات األخـرى  وبالنظر إىل سهولة الوصول إىل املعلومات املوجودة عىل

مـن جملـة هـؤالء ، . باالستفادة منهـا كـل يف مجالـه  التي تتمتع بها الشبكة فقد أغرت كثرين

الجامعـات األمريكيـة حتـى أن بعـض . يف مجـال التعلـيم  الرتبويون الـذين بـدءوا باسـتخدامها

  . التعليمية من خالل اإلنرتنت إضافة إىل الطرق التقليدية وغرها ، تقدم بعض موادها

  : اإلنرتنت يف التعليم ، ما ييل أهم املميزات التي شجعت الرتبوين عىل استخدام شبكة

 : الوفرة الهائلة يف مصادر املعلومات

،  Periodicals ، الـدورياتElectronic Book ونيـةالكتب اإللكرت} : ومن أمثال هذه املصادر 

 . } Educational Sites ،املواقع التعليميةEncyclopedias ، املوسوعات Data Bases قواعد البيانات

 :االتصال غر املبارش غر املتزامن

دون اشرتاط حـضورهم يف  يستطيع األشخاص االتصال فيا بينهم بشكل غر مبارش ومن

  : باستخدامنفس الوقت 

 ً.كتابيا تكون الرسالة والرد حيث (E –mail) الربيد اإللكرتوي-

 ً.صوتيا حيث تكون الرسالة والرد (Voice- mail) الربيد الصوي-

 ): املتزامن(االتصال املبارش

  : وعن طريقه يتم التخاطب يف اللحظة نفسها بواسطة

oالتخاطب الكتاي (Relay-Chat )قوله بواسطة لوحـة املفـاتيح  يدحيث يكتب الشخص ما ير

بالطريقة نفسها مبارشة بعد  والشخص املقابل يرى ما يكتب يف اللحظة نفسها ، فرد عليه

 . انتهاء األول من كتابة ما يريد
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oالتخاطب الصوي (Voice-Conferencing ) ًصوتيا يف اللحظة نفـسها عـن  حيث يتم التخاطب

 . طريق اإلنرتنت

oاملؤمرات املرئية(ورة التخاطب بالصوت والص) ( Video-conferencing)  حيث يـتم التخاطـب

 (* ).ًحيا عىل الهواء بالصوت والصورة

 .سابق اإلنرتنت يف التعليم مرشوع املدرسة اإللكرتونية، مرجع

هناك أربعة أسباب رئيسية السـتخدام اإلنرتنـت  إىل أن ( (Williamم1995كا أكد ويليام 

 :يف التعليم

من مختلـف أنحـاء   مثال واقعي للقدرة عىل الحصول عىل املعلوماتاإلنرتنت.1

 .العام

لكرة املعلومات املتـوفرة  ًيساعد اإلنرتنت عىل التعلم التعاوي الجاعي ،فنظرا.2

لـذا مكـن  عـرب اإلنرتنـت فإنـه يـصعب عـىل الطالـب البحـث يف كـل القـوائم

كل طالب بالبحـث استخدام طريقة العمل الجاعي بن الطالب ، حيث يقوم 

 .قامة معينة ثم يجتمع الطالب ملناقشة ما تم التوصل إليه يف

 .تكلفة يساعد اإلنرتنت عىل االتصال بالعام بأرسع وقت وبأقل.3

ذلك أن اإلنرتنـت هـي  يساعد اإلنرتنت عىل توفر أكر من طريقة يف التدريس.4

كـا . صـعبة  أومثابة مكتبة كبرة تتوفر فيها جميع الكتب سواء كانت سهلة 

 (* ).أنه يوجد يف اإلنرتنت بعض الربامج التعليمية باختالف املستويات

 تطبيقات اإلنرتنت يف العملية التعليمية

اسـتخدامها يف التعلـيم ،فإنـه  ًنظرا لكون اإلنرتنت من أهم وسائل املعلوماتية التي مكن

 :مالتعلي مكن اقرتاح مجموعة من أهم تطبيقات اإلنرتنت يف
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 : مجال املناهج الدراسيةيف

وضـع املنـاهج الدراسـية يف  استخدام اإلنرتنت كوسيلة مساعدة يف املناهج،بحيث مكـن

بالدخول لتلك الـصفحات  صفحات مستقلة يف اإلنرتنت وتتاح الفرص للطالب وويل األمر

  . يف املنزل

 . معناملناهج ورشح موضوع استخدام اإلنرتنت كوسيلة تعليمية مساعدة يف تناول

 :يف مجال التدريس

 .العديد من املواقع استخدام اإلنرتنت يف الحصول عىل املعلومات املطلوبة من.1

التعلـيم والتعلـيم  استخدام اإلنرتنـت يف تعزيـز طـرق وأسـاليب التـدريس تفريـد.2

 . التعاوي والحوار والنقاش

روف عـن زمالئهـم لظـ استخدام اإلنرتنت يف حل مشكالت الطالب الذين يتخلفون.3

 .وكيفيته قاهرة مثل املرض وغره وذلك من خالل املرونة يف وقت ومكان التعلم

ثقة الطالب بنفسه وذلـك بتنميـة املفـاهيم اإليجابيـة  استخدام اإلنرتنت يف زيادة.4

 . تجاه التعليم الذاي

 .األسئلة استخدام اإلنرتنت يف عمل بنوك.5

 .يةالنموذج استخدام اإلنرتنت يف االطالع عىل الدروس.6

 :يف مجال تنمية املوارد البرشية

للهيئـة  استخدام اإلنرتنـت يف عقـد الـربامج التدريبيـة سـواء كانـت.1

 اإلداريــة والتدريــسة والتوجيهيــة ، وهكــذا مكــن متابعــة الــدورات
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واالستفادة منها ألكرب عدد ممكن،ومكن ألي فـرد متابعـة هـذه الـدورات  التدريبية

 .نرتنتكان مشرتك يف اإل من املنزل إذا

املـدارس يف دول الخلـيج  استخدام اإلنرتنت يف عقد اجتاعات بن مد راء ومـديرات.2

الخـربات واالطـالع عـىل  العربية دون اللجوء إىل السفر إىل مكان واحد،بهدف تبادل

  التجارب الرتبوية

العمـل مـن أي مكـان يف  استخدام اإلنرتنت يف استقبال املحارضات والنـدوات وورش.3

 . العربيةدول الخليج

 :املعلومات  مجال تبادليف

للطالـب الـدخول عـىل  استخدام اإلنرتنت كوسيلة للبحـث واإلطـالع ، بحيـث مكـن.1

 .امللخصات مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الرتبوية والبحث فيها وطباعة

اسـتقبال التعـاميم واملراسـالت  ربط الوزارة مع جميع أفرعها ومدارسها بحيث مكن.2

 .  الوزارة برسعةالصادرة من

والتدريـسة فيهـا مـن  ربط املدارس بشبكة معينة بحيث مكـن للهيئـات اإلداريـة-3.3

األهـداف  تبادل الخربات والتجـارب واملـستحدثات الرتبويـة مـا يـؤدي إىل تحقيـق

 .الرتبوية املقصودة

والعمليـة التعليميـة  تكنولوجيـا الحاسـوب(( من خالل استعراض محتوى الدراسة حـول

 :التعليمية ،نويص ما ييل  مكن أن تقدمة هذه التقنية من خدمات لتطوير العمليةوما))

واملـسموعة واملقـرووءة حـول  وضع برنامج توعـوي يف جميـع وسـائل اإلعـالم املرئيـة.1

 .أهمية الحاسوب يف العملية التعليمية
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ب والتعليم السـتخدام الحاسـو رضورة وضع خطة شاملة وكاملة من قبل وزارة ابرتبية.2

 . واملادية يف التعليم بحيث تشمل الخطة توفر اإلمكانات البرشية

للحاصلين عىل دورات تدريبية يف مجال  ( املادية، واملعنوية(وضع الحوافز التشجيعية .3

 . الحاسوب

  لسهولة تبادل املعلومات تربط املدارس بالوزارة) اإلنرتنت(رضورة وضع شبكة.4

ـــرامج تعليم.5 ـــاج ب ـــام بإنت ـــت إرشاف متخصـــصنرضورة القي ـــة تح  .تربـــوين ي

 . إجراء دراسات ملعرفة عالقة استخدام الحاسوب بتحصيل الطالب -6

 .الحاسوب يف التعليم إجراء دراسات حول اتجاهات املعلمن نحو استخدام.6

 . يف التعليم عقد الدورات التدريبية للمعلمن يف استخدام اإلنرتنت.7

دورها يف جميع عنارص املـنهج  م العام وتفعيلتعميم اإلنرتنت يف جميع مدارس التعلي.8

  .يف املحتوى واألنشطة وطرق التدريس والتقويم

الطالب واكتسابهم للمهارات  إجراء دراسات لقياس أثر استخدام اإلنرتنت عىل تحصيل.9

 .وعىل اتجاهاتهم تجاه املواد الدراسية

ر الطـالب حـول وأوليـاء أمـو إجراء دراسات يف قياس اتجاهات الطـالب واملعلمـن.10

 . استخدام اإلنرتنت يف التعليم
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 التطور التاريخي لتكنولوجيا التعليم

نعيش اليوم عرصا يتجـدد ويتغـر عـىل مـدار الـساعة وحيـثا نظرنـا يف ميـادين العلـم 

واملعرفه تطالعنا أسـاء جديـدة ومخرتعـات حديثـة ال عهـد لنـا بهـا وحتـى يف ميـدان الرتبيـة 

”  ولعل يف مقدمة مـا ورد الينـا اصـطالح  لواقع وجوده يف جميع املجاالتوالتعليم يفرض هذا ا

ومع تكدس املدارس بالعديد من هذة الوسائل واالجهـزة مـا مثلـه مـن جـزء ” تقنيات التعليم 

إال أن استيعاب رجل الشارع والطالب وحتى املـدرس أو ” تقنيات التعليم ” بسيط تحت مظلة 

مية يف املدرسة لهذا املفهـوم مـازال دون املـستوى املطلـوب بـل ويف املسئول عن العملية التعلي

تقنيـات ” العديد من املجتمعات والدول أثـرت أسـئلة تـدور يف معظمهـا حـول مـا إذا كانـت 

هي نزعة واتجاه نحو الرفاهية التعليميـة أم أنهـا رضورة حتمتهـا الظـروف املحيطـة ” التعليم 

 . فضل وتعلم أفضل بالعملية التعليمية لضان تعليم أ

 : لقد أثبتت نتائج العديد من الدراسات واألبحاث العلمية 

أن االستخدام األمثل لتقنيات التعليم بوساطة املدرس الكفء سوف يساعد هذا املدرس -1

 Fullata 1982( عىل أداء عمله بكفاءة عالية وجودة فائقة فقد ثبت من دراسة للمؤلـف 

مـن % 50 أن يـوفر  بـرصية/  وسيلة تعليمية سمعية أن بوسع املدرس الذي يستخدم) 

 .وقت الحصة مع ضان مستوى تعليمي أفضل 

كا أن استخدام تقنيات التعليم سوف يساعد املدرس عىل أن يطور من مستواه العلمي -2

 .خاصة عندما يستفيد من الربامج املتاحة 

أسلوب مشوق وتـستطيع كذلك فإن تقنيات التعليم قادرة عىل تقديم املادة التعليمية ب-3

 .أن تخلق جوا من التفاعل والعمل الجاعي داخل الفصل وخارجه 
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وأخرا فإن بوسع تقنيـات التعلـيم أن تتـيح الفرصـة أمـام الطالـب لـي يـتعلم وينمـي -4

 )8:10 ،فالته .( مواهبه وحصيلته وفقا لقدراته 

يف النصف األخـر مـن ظهر    Instructional Technology  رغم أن مصطلح تقنيات التعليم

سمي بـالخط الزمنـي “القرن العرشين إال جذوره تعود إىل تقريبا بداية ذلك القرن فقد جاء ما 

 :أنه يف عام ” لتقنيات التعليم 

 .“املدرسة واملجتمع ” م نرش جون ديوي كتاب 1899

 مجسات وماذج ، أفالم ، صور ،م افتتح أول متحف مدريس يحتوي عىل رشائح 1905

 .تمم للتعليم اللفظي كم

م رصح توماس أديسون بإمكانية تدريس أي فـرع مـن فـروع املعرفـة بواسـطة 1913

 .الصور املتحركة 

 م شهدت موا كبرا حركة التعليم البـرصي فقـد قـدمت 1928 – 1918الفرتة من عام 

مقررات رسمية يف التعليم البرصي وكـذلك تـم تكـوين املجـالت واملؤسـسات وتنفيـذ 

األكادمية الوطنية للتعليم البرصي “مثل إنشاء . ات يف مجاالت الرتبية البرصية الدراس

الصور التعليمية املتحركة ” م وكذلك تأسست 1923يف عام ” وقسم التعليم البرصي ” 

 .م1919يف عام ” الرتبوية األمريكية

 عرفـت خالل العرشينات ازداد استخدام املعينات البرصية يف الفصول الدراسية والتـي

 .حركة التعليم البرصي

 ).   AECT(  جمعية االتصاالت والتكنولوجيا الرتبوية  م تأسست1932

خالل االربعينات من القرن العرشين سخرت لدعم املجهود الحري للواليـات املتحـدة 

األمريكية عند دخولهـا الحـرب العامليـة الثانيـة حيـث أنتجـت أفـالم وصـور ورشائـح 

 . لتدريب الجنود 
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 .م قدم إجار ديل مخروط الخربة 1946

 .كذلك خالل األربعينات تحولت حركة التعليم البرصي إىل التعليم السمع برصي 

 .م دافع سكر التعليم املربمج 1954

خالل الخمسينات والستينات بدء بعض التغير الذي كان له التأثر العميق عىل حقـل 

 االتـصال ونظريـة الـنظم يف حقـل التعليم السمع برصي والذي مثـل يف دمـج نظريـة

ــسمع بــرصي  ــيم ال ــسمع بــرصي ” فحــل مــصطلح . التعل ــصال ال  Audiovisual” االت

communications   التعليم السمع برصي” محل مصطلح ”Audiovisual Instruction  

الحاجـة إىل (  دعا جمس فن وارثر ملسدايني إىل حرفية االتصال الـسمع بـرصي 1925

 .وتوسيع هذا امليدان إىل مجال تقنيات التعليم ) النظرية والبحث 

 .خالل الخمسينيات دخل التلفزيون الفصل املدريس 

 Instructional systems  خـالل الـستينات قـدم جـالزر مـصطلح تطـوير نظـم التعلـيم

Development وظهر كذلك أسلوب منحنى النظم System Approach  

مـن مـاذج التـصميم التعليمـي مثـل مـوذج خالل السبعينات والثانينات ظهر عـدد 

 .جانيه وغره

 .خالل الثانينات دخل الحاسب االيل كمساعد يف عملية التعليم والتعلم 

 .يف التسعينات بدء دخول االنرتنت يف التعليم 

 .م ظهر الجيل الثاي من ماذج التصميم التعليمي 1999يف عام 



138 

 

 :ريخي نجد أنها مرت مراحل هي من خالل تتبع تطور تقنيات التعليم التا

 . مرحلة التعليم البرصي        -

 . مرحلة التعليم السمعي البرصي        -

 . مرحلة االتصال السمعي البرصي        -

 . مرحلة أسلوب النظم وتطوير نظم التعليم        -

 . مرحلة املفهوم الشامل تقنيات التعليم        -

 :نيات التعليم املسميات املختلفة لتق

تعددت املسميات التي أطلقت عىل التقنيات التعليمية ويرجع ذلك إىل اختالف النظرة 

 :اليها من حيث وظيفتها من فرتة زمنية إىل أخرى ومن هذة املسميات 

 . الوسائل البرصية         -

 . الوسائل السمعية         -

 . الوسائل السمعية البرصية         -

 .وسائل اإليضاح السمعية البرصية /  وسائل اإليضاح         -

 .املعينات التعليمية / الوسائل املعينة /  معينات التدريس         -

 . املعينات األدراكية         -

 . وسائل االتصال التعليمية         -

 . الوسائل التعليمية         -

 . الوسائل التعليمية التعلمية         -

 . وسائل تكنولوجيا التعليم         -
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 . التقنيات الرتبوية         -

 ) 56 ،أحمد سام .(  التقنيات التعليمية         -

أن تقنيات التعليم عملية متكاملة مركبة تهدف إىل تحليل مشكالت املواقف التعليميـة 

دارتهـا، عـىل أن تـصاغ ذات األهداف املحددة، وإيجاد الحلول الالزمة لها، وتوظيفها وتقومها وإ

هذه الحلول يف إطار مكونات منظومة كافة املكونات البرشية واملادية للموقف التعليمـي، مـا 

 : يعني تأكيد تقنيات التعلم عىل الجوانب التالية

 .وجود األهداف التعليمية املحددة القابلة للقياس. 1

 .مراعاة خصائص املتعلم وطبيعته. 2

 .ائص املعلممراعاة إمكانات وخص. 3

 . توظيف املواد واألجهزة التعليمية التوظيف األمثل لخدمة مواقف التعلم. 4

 .االستفادة من النظريات الرتبوية يف حل املشكالت وتصميم املواقف التعليمية الناجحة. 5

 مراحل تطور مفهوم تقنيات التعليم

ريفـه الحـايل، هـذه ّمر تطور مفهوم تقنيات التعلـيم بعـدة مراحـل إىل أن وصـل إىل تع

املراحل التطورية كان أولها حركة التعليم البرصي، ثم حركة التعليم السمعي، ثم جاء بعد ذلـك 

مفهوم االتصال ، ثم مفاهيم النظم ، وصوال إىل املفهوم الحـايل الـذي أقرتـه جمعيـة االتـصاالت 

  ) . AECT( والتكنولوجيا الرتبوية األمريكية 

 :  مفهوم تقنيات التعليم عىل النحو التايلومكن إيجاز مراحل تطور
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 :  حركة التعليم البرصي -:أوالً

يف هذه املرحلة كان ينظر لتقنيات التعليم عىل أنها أيـة أداة ـــ سـواء كانـت صـورة أو 

 . موذجا أو سواها تقدم للمتعلم خربة مرئية محسوسة بهدف تحقيق األهداف التعليمية

  -:لسمعي البرصية  حركة التعليم ا-:الثانية 

اعتـربت تقنيـات التعلـيم يف هـذه املرحلـة مـن مراحـل التطـور مجموعـة مــن األدوات 

واألجهزة التي تستخدم لنقل املعرفة والخربات واألفكار من خالل حاستي السمع واإلبـصار ، أي 

لنظرية أن هذه املرحلة أضافت فقط عنرص الصوت إىل املرحلة السابقة إال أن املفاهيم األولية ا

 . لكل من مفهومي االتصال ومفهوم النظم كانت قد ظهرت يف نهاية هذه املرحلة

 -: مفهوم االتصال -:الثالثة 

ينظر ملفهوم االتصال كمرحلة من مراحل تطور مفهوم تقنيات التعليم؛ عىل أنـه عمليـة 

، وأضـيف إىل ديناميكية يتم التفاعل فيها بن املرسل واملستقبل داخـل مجـال املعرفـة الـصفية 

ُهذا املفهوم، مفهوم العمليات ، وبذلك أصبح االهتام بطرق التعليم أكر من االهـتام بـاملواد 

إذ أضـاف ) حركـة التعلـيم الـسمعي والبـرصي ( واألجهزة التي اقترصت عليها املرحلة الـسابقة 

الرتكيـز عـىل األشـياء ًمفهوم االتصال تغيرا يف اإلطار النظري ملجال تقنيات التعليم ، فبـدالً مـن 

املوجودة يف املجال، صار الرتكيز عىل العملية الكاملة التي يتم عن طريقهـا توصـيل املعلومـات 

 ) . املتعلم ( من املصدر أي املرسل ، سواء كان املعلم ، أو بعض املواد واألجهزة ، إىل املستقبل 
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  -: مفهوم النظم -:الرابعة 

ًملكونات املرتبة واملنظمة التي تعمل معا لتحقيق هدف النظام عبارة عن مجموعة من ا

مشرتك ، ينظر هذا املفهوم ملجال تقنيات التعليم عىل أنه نظـام تعليمـي متكامـل ، وأن املـواد 

 . التعليمية هي مكونات للنظام التعليمي وليست معينات منفصلة أو مواد تعليمية مستقلة

 تحليل النظم، وهي عمليـة تهـتم بكيفيـة وارتبط مفهوم النظم مصطلح آخر هو عملية

تنظيم املعرفة واملهارات، و بتحليل املهارات املعقدة واألفكار إىل أجزائها ومكوناتها بحيث مكن 

 . تدريسها متسلسلة متتابعة 

 .  العلوم السلوكية -:الخامسة 

ًقدمت األهـداف السـلوكية مفهومـا جديـدا لتقنيـات الـتعلم ركـز عـىل سـلوك املـتعل م ً

والظروف التي يحدث يف ظلها الـتعلم ، حيـث تحـول النظـر ملفهـوم تقنيـات التعلـيم يف هـذه 

املرحلة من مراحل التطور من املثرات إىل السلوك املعزز، فهذه املرحلة تؤكـد رضورة اسـتخدام 

األدوات ملساعدة املعلم للتعزيز بدالً من العرض، حيث ينظر إىل املعلم بوضعه الحايل عـىل أنـه 

 . غر قادر عىل تحقيق هذا التعزيز بنفسه 

  -: املفهوم الحايل لتقنيات التعليم -:السادسة 

إن مصطلح تقنيات التعليم هو آخر املراحل التطورية السابقة ، وقد حددت له العديد مـن 

التعريفات من الجمعيات واملؤسسات الرتبوية والندوات واملؤمرات يف املجال، كذلك من املختصـن 

 املـيـدان ، وـكـان لـكـل ـمـنهم إـسـهامه، إال أن جمعـيـة االتـصـاالت والتكنولوجـيـا الرتبوـيـة األمريكـيـةب
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  )AECT (  النظرية والتطبيـق “ بأنها 1994،حددت مفهوم تقنيات التعليم يف تعريفها األخر عام

 . ”يف تصميم العمليات واملصادر وتطويرها واستخدامها وإدارتها وتقومها من أجل التعلم

 مفهوم الوسائل

يغـلـب ـعـىل تفـكـر بـعـض املـشـتغلن يف حـقـل الرتبـيـة والتعـلـيم أن الوـسـائل التعليمـيـة 

Instructional Aids وتقنيـات التعلـيم Instructional Technologyوواقـع .  مصـطلحان لـذات اليشء

 . األمر أن الوسائل التعليمية ما هي إال جزء من تقنيات التعليم

عبارة عن عملية منظمـة يف إطـار مفهـوم الـنظم، تقـوم عـىل  ” هي  فتقنيات التعليم 

التخطيط وتستخدم أساليب علمية لدراسة املشكالت والحاجات التعليمية بهدف إيجـاد حلـول 

ويف هذا السياق يجـب التأكيـد عـىل . مناسبة، وكذلك تقويم ما تتوصل إليه من حلول أو نتائج 

 .ها املعلم للقيام بواجبه املهني عىل نحو أفضلأنها الطرق العلمية الواضحة التي يستخدم

تعليمية محـددة ثـم تحليلـه ملحتويـات املـادة / من خالل اعتاده عىل أهداف تربوية 

ثم اختياره ألسلوب التدريس واختياره للوسيلة املناسبة وللجهاز . وتوزيع ذلك يف كراسة التحضر

م األمثل يف الفصل، ومناقشة طلبتـه يف الفصـل املناسب أو املادة املناسبة، واستخدامها االستخدا

 . وتقومهم 

عنرص من عنارص نظـام شـامل لتحقيـق أهـداف الـدرس “يف حن أن الوسائل التعليمية 

 الوسائل التعليمية عـىل Kinderوحل املشكالت التعليمية يف موقف تعليمي معن ، ويعرف كيندر 

 خالل املواقف التعليمية مـع مراعـاة أنهـا مجـرد أنها تلك األدوات والطرق التي يستخدمها املعلم

  كـا أنهـا تتضـمن جميـع األدوات والطـرق. وسائل وليست غايات أو خربات للمتعلم بحـد ذاتهـا
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التي تستخدمها الحواس مجتمعة أو بعضها ما يف ذلك حواس الشم واللمس والذوق ، والوسائل 

القـراءة واسـتخدام األلفـاظ والرمـوز لنقـل ًتلك املواد التي ال تعتمد أساسا عىل “التعليمية هي 

معانيها وفهمها وهي مواد مكـن بواسـطتها زيـادة جـودة التـدريس وتزويـد التالميـذ بخـربات 

 ” تعليمية باقية األثر
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 اتجاهات حديثة يف مجال تقنيات التعليم

م شهدت العقود األخرة من هذا القرن امليالدي تطورات تقنية عديدة ناتجة عـن التقـد

العلمي الكبر، وكانت محصلتها ظهور بعض األدوات التقنية املتطـورة يف كافـة مجـاالت العلـم 

مثل الحاسوب واألقار الصناعية، وكان من الطبيعي أن تحاول الرتبية استثار تلك املستحدثات 

م التكنولوجية من أجل تطوير التعليم وتحقيق األهـداف الرتبويـة املعـارصة، وأن تغـر املفـاهي

 . واألدوار الراسخة ما ينسجم وهذه التطورات

مـدرس معناهـا القـديم ال / فقد تغر دور املعلم بصورة واضحة وأصبحت كلمة معلـم 

 لوصـف مهـام facilitatorتعرب عن مهامه الجديدة وظهـرت يف األدبيـات الحديثـة كلمـة مـسهل 

م بيئـة الـتعلم ويـشخص املعلم عىل أساس أنه الذي يـسهل عمليـة الـتعلم لطالبـه فهـو يـصم

مستويات طالبه ويـصف لهـم مـا يناسـبهم مـن املـواد التعليميـة ويتـابع تقـدمهم ويرشـدهم 

 . ويوجههم حتى تتحقق األهداف املنشودة 

كا تغر دور املتعلم نتيجة لظهور املستحدثات التكنولوجيا وتوظيفها يف مجال التعلـيم 

قة مسئولية الـتعلم، مـا اسـتلزم أن يكـون نـشطا ً، فلم يعد متلقيا سلبيا حيث ألقيت عىل عات

أثناء موقـف الـتعلم ويبحـث وينقـب ويتعامـل بنفـسه مـع املـواد التعليميـة املطبوعـة وغـر 

 . املطبوعة ويتفاعل معها 

ولقد تأثرت املناهج الدراسية أيضا بظهور املستحدثات التكنولوجيا ، وشمل التأثر أهداف 

ها وطرق عرضها وتقدمها وأساليب تقومهـا، ولقـد أصـبح إكـساب هذه املناهج ومحتواها وأنشطت

الطالب مهارات التعلم الذاي وغرس حب املعرفة وتحصيلها يف عرص االنفجار املعريف من األهداف 

  الرئيــسية للمــنهج الــدرايس، ومركــزت املارســات التعليميــة حــول فرديــة املواقــف التعليميــة ،
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الب يف مواقف التعلم مع زيادة الخيارات والبـدائل التعليميـة وزادت درجة الحرية املعطاة للط

 . املتاحة أمامهم 

ًولقد تأثرت أيضا معاير الجـودة التعليميـة بظهـور املـستحدثات التكنولوجيـا ، وأصـبح 

 . اإلتقان هو املعيار األول لنظم التعليم

ظهـور مفـاهيم وباإلضافة إىل ما تقـدم فلقـد أدى ظهـور املـستحدثات التكنولوجيـا إىل 

جديدة يف ميدان التعليم ارتبطـت باملـستوى اإلجـراي التنفيـذي للمارسـات التعليميـة بـصفة 

خاصـة فبـدأنا نـسمع عـن التعلـيم املفـرد، والتعلـيم املـصغر، والحقائـب التعليميـة، والتعلــيم 

املكتبـة مساعدة الكمبيوتر، وتكنولوجيا الوسائط املتعددة، واإلنرتنت، ومركـز مـصادر الـتعلم، و

اإللكرتونية، كا بدأنا نسمع عـن مفـاهيم الـتعلم عـن بعـد، والتـدريب عـن بعـد، واملـؤمرات 

  .بالفيديو، واملؤمرات بالكمبيوتر يف مجال التعليم

 :تعريفات كنولوجيا التعليم 

 :خلفية تاريخية 

 “تكنولوجيا الرتبية ” بصعوبة تحديد مصدر مصطلح ) مSattler) (1990(يعتقد ستلر 

ودبليو دبليو ووليام هـرد ) مGohn Dewey ) (1925( لقد مهد الرتبوين أمثال جون ديوي 

ولكن التكنولوجيا الحديثة أصال هي فكرة . األساس ملفهوم تكنولوجيا الرتبية ) م01925  كلباترك

ولـذا بيـنا نجـد جـذور عمليـة تعريـف تكنولوجيـا التعلـيم يف . ما بعد الحرب العاملية الثانية 

 ،التطبيق الرتبوي للمرحلة التقدمية 

فــإن األعتقــاد العــام هــو أن تكنولوجيــا التعلــيم قــد تطــورت مــن حركــة 

 ففي البداية كان ينظر لتكنولوجيـا) م1990.ستلر( االتصاالت السمعية البرصية 
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 الرتبية عىل أنها تكنولوجيا أداة حيث كان املصطلح يرمز الستخدام األدوات والوسائل واألجهزة 

التـدريس بواسـطة املعينـات الـسمعية ” ألغراض الرتبوية ولهذا كـان مـصطلح مرادفـا لعبـارة ل

 .“البرصية 

 :لقد جاء مجال تكنولوجيا التعليم نتيجة لتدفق ثالثة تيارات معا هي 

) . م1989سـيلز ( الوسائل يف التعليم وعلم النفس التعليمي وأساليب الـنظم يف الرتبيـة 

 وجيمس فن اللذان قدما مـساهات رئيـسة  إدجارديل: ن التبوين ها ويعود الفضل الثنن م

يف تطوير تكنولوجيا التعليم الحديثة وتعريفاتها املبكرة فقد طـور ديـل مخـروط الخـربة الـذي 

 .يعرض تشبيها برصيا للمستويات املحسوسة واملجردة يف طرق التدريس والوسائل التعليمية 

دكتوراة لدى إدجار ديل ويعود الفضل إىل فن بالنسبة وكان جيمس فن هو أحد طلبة ال

 .لتغير مسار املجال من اتصاالت سمعية برصية إىل تكنولوجيا التعليم 

إن قوة الدافع الرئيـسة لعمـل فـن كانـت تغيـر دور العـاملن يف االتـصاالت الـسمعية 

 .البرصية من وظيفة مساندة للعملية التعليمية إىل موقع قيادة وغبداع 

تأييــده القــوي لتغــر اســم املجــال ليــصبح : كــان لفــن مــساهمتان أخريــان إحــداها 

 تكنولوجيا التعليم واألخرى دعمه لتطبيق نظرية النظم كأساس للمجال 

 ) :م1963(تعريف جمعية االتصاالت الرتبوية والتكنولوجيا 

لـذي يهـتم االتصاالت السمعية البرصية هي ذلك الفرع من النظرية والتطبيق الرتبوي ا

دراسة ) أ: (ويهتم هذا املجال ما يأي . أساسا بتصميم واستخدام الرسائل التي تتحكم بعملية التعلم 

توظيفهـا نقاط القوة والضعف الفريـدة والنـسبية يف الرسـائل املـصورة وغـر املـصورة التـي مكـن 

ــتعلم  ــاء وتنظــيم الرســائل بوســاطة األفــر) ب.(لتحقيــق أي غــرض يف عمليــة ال   يفاد والوســائل بن
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ــة  ــة الرتبوي ــضا . البيئ ــات أي ــذة األهتام ــشمل ه ــار واإلدارة : وت ــاج واالختب ــيط واالنت التخط

واالستخدام للمكونات وكامل النظم التعليمية إن الهدف العميل للمجال هو االستخدام الكـفء 

 .لكل طريقة ووسيلة اتصال مكن أن تسهم يف تنمية الطاقة القصوى للمتعلم 

 ) : م 1970(  لجنة الرئيس لتكنولوجيا التعليم  تعريف 

 : الطريقة األوىل �

الوسائل التي تولدت عـن ثـورة االتـصاالت والتـي مكـن اسـتخدامها ألهـداف تعليميـة 

التلفـاز : إن األجزاء التـي تكـون تكنولوجيـا التعلـيم هـي .. مصاحبة املعلم والكتاب والسبورة 

 . “ الربامج”و “ األجهزة” والحاسبات االلية وعنارص أخرى من واألفالم وأجهزة العرض فوق الرأس

 : الطريقة الثانية �

تكنولوجيا التعليم هي طريقـة منظمـة يف تـصميم العمليـة الكاملـة للـتعلم والتعلـيم  

وتنفيذها وتقومهـا يف ضـوء أهـداف محـددة بنـاء عـىل البحـث يف الـتعلم واالتـصال اإلنـساي 

 .البرشية وغر البرشية لتحقيق تعليم أكر فاعلية وتوظف مزيجا من املصادر 

 التحـول يف   م1963 م وتعريـف عـام 1970من األختالفات الدقيقـة بـن تعريـف عـام 

وقـد يرجـع ) Systematic( ” النظامي ”  ىل مصطلح  )Systems( ” النظم ” املفردات من مصطلح 

 ذلك إىل أن مفهوم النظم أكر تعقيدا

 ) : م Silber )  ( 1970(  سلرب  تعريف

 ، مـساندة ، دعـم ، تقـويم ، إنتـاج ، تـصميم ،بحـث ( تكنولوجيا التعلـيم هـي تطـوير 

وإدارة ذلـك )  مواقـف ، أسـاليب ، مـواد ، أفراد ،رسائل ( مكونات النظم التعليمية ) استخدام 

 .بأسلوب نظامي بغرض حل املشكالت الرتبويه
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  ) : مmackenzie)  ( 1971(  مكينزي  تعريف

تكنولوجيا الرتبيه هـي الدراسـه النظاميـه للوسـائل التـي تـستخدم للتحقيـق الغايـات  

 . الرتبويه 

 ٌوسع هذا التعريف مفهوم الدراسه من خالل االشاره اىل دراسة الوسائل

 ) : م 1972 (   جمعية االتصاالت الرتبويه والتكنولوجيا تعريف

لتعلم االنساي من خالل عمليه نظاميه هـي تكنولوجيا الرتبيه هي مجال يهتم بتيسر ا 

 .تحديد نطاق متكامل من مصادر التعلم وتطويرها وتنظيمها واستخدامها وادارتها 

(  حاول هذا التعريف تحديد تكنولوجيا الرتبيه كمجال وفيـه حلـت االفكـار املتعلقـه  

 ) بالعمليه 

 ) االهداف املحدده ( و ) لتحكم با( لحل االفكار املتعلقه ) وتيسر التعلم االنساي  (  

 ) : م 1977 (   جمعية االتصاالت الرتبويه والتكنولوجيا تعريف

تكنولوجيا الرتبيه هي عمليـه معقـده ومتداخلـه تتـضمن النـاس واالجـراءات واالفكـار 

واالدوات والتنظيم مـن اجـل تحليـل املـشكالت وتـصميم وتنفيـذ وتقـويم وادارة حلـول هـذه 

 قه بجميه اوجه التعلم االنساياملشكالت املتعل

 ) : م 1994 (   جمعية االتصاالت الرتبويه والتكنولوجيا تعريف

 تكنولوجيا التعليم هي النظريه والتطبيق يف تـصميم العمليـات واملـصادر وتطويرهـا   

 .واستخدامها وادارتها وتقومها من اجل التعلم 

م والـسبب يف 1971َم و 1963ي م اقـرب اىل تعريفـي عـام1994 نجد ان تعريف عام   

 .ذلك يعود اىل ان الهدف املحدد هو تفعيل عملية التعلم 
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 هذا التعريف يفرس الوسائل عىل انها عمليات ومصادر ويفرس االسلوب النظامي عـىل  

 .انه مكونات التصميم والتطوير واالستخدام واالداره والتقويم

 ) 44:56 ،سيلز(ال ومهنه يعكس تطور تكنولوجيا التعليم من حركه اىل مج

   :أهمية استخدام التقنية التعليمية

 .تعالج العيوب اللفظية يف التدريس 

  . تجعل التعلم أعمق وأبقى أثرا

 . توسع مجاالت الخربة لدى املتعلمون 

 .تؤثر يف اإلتجاهات السلوكية واملفاهيم العلمية واإلجتاعية 

 . شكالت واألعتاد عىل النفستنمى حب التعاون ودقة املالحظة وحل امل

  . تثر أهتام الطالب وتحفزه إىل املشاركة داخل الفصل وخارجه

 .تتغلب عىل الفروق الفردية بن الطالب

 . تتغلب عىل حدود الزمان واملكان وتوفر الجهد 
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 أهمية وسائل اإلتصال واملعلومات يف العملية التعليمية

سائل االتصال واملعلومات أهمية هذه الوسائل يف مجال اليخفى عىل الذين استأنسوا بو 

إنها تساعد املـتعلم، كـيفا كـان مـستواه، عـىل الحـصول عـىل املعرفـة وعـىل . الرتبية والتعليم

ويتـضمن املقـال التـايل نقطتـن . تدبرها وعىل إنتاجها، إذا توفرت لـه الـرشوط الكفيلـة بـذلك

  :أساسيتن

 لوجية يف عملية التعلمأهمية الوسائل التكنو :أوال 

  أثار انتباهي مقال يلخص نتائج مجموعة من التجارب أجريت بالواليات املتحدة خـالل

أذهلتنـي هـذه األبحـاث، وكـذلك النتـائج . التسعينات حول دور التكنولوجيا يف املجال الرتبـوي

   . هذه األبحاث وسأتعرض يف هذه النقطة لخالصات نتائج. املحصل عليها

 رضورة استئناس املدرس بوسائل االتصال واملعلومات :اثاني   

 بالنسبة لهذه النقطة الثانية، أي رضورة استئناس املدرس بوسائل االتصال واملعلومـات،  

 سـتزول مهنـة  هـل فقد فاجأتني عناوين بعض املقاالت حول دور مـدرس االجتاعيـات، مثـل

  هل سينتفي أستاذ الجغرافيا؟-أستاذ الجغرافيا؟

 أهمية الوسائل التكنولوجية يف عملية التعلم: الأو

إن التقنيات الحديثة يف مجال املعلوميات واالتصال، مكن من تقوية املـؤهالت العقليـة 

 .مثل القدرة عىل التفكر والربهنة، وحل املشاكل، والتدرب عىل التعلم واإلنتاج
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غلـب األنـشطة التعلميـة إن أغلب املتعلمن يظهرون، وبشكل تلقـاي، اهتامـا كبـرا أل

 .ويحدث العكس عند استعال مقاربات تقليدية. املعتمدة عىل تكنولوجيا حديثة

وأغلب التحقيقات واملعاينات امليدانية وبرامج التتبع، التي أجريت يف الدول املتقدمة    

 .تؤكد ذلك

ات املتحدة و انطالقا من خالصات لعدة دراسات وأبحاث ميدانية، أجري أغلبها يف الوالي

األمريكيــة، يف مــستويات تعليميــة مختلفــة، حــول اســتعال الوســائل التكنولوجيــة يف الحقــل 

الرتبوي، والتي تثر االنتباه بشكل كبر، أستخلص هذه الناذج، لنأخذ فكرة عا يجري يف الدول 

 .املتقدمة، حتى نعرف ما ينتظرنا من مجهودات يف املستقبل

بحثـا  ، عىل مستوى السنة النهائية من االبتـداي،1990ن يف أجرت مجموعة من الباحث  

الـسنة، تـم  ويف نهايـة. استعال أنظمـة التواصـل واملعلومـات يف دروس اللغـة ملدة سنة، حول

حققـت قفـزة ثـالث  تقويم التجربة، وأظهـرت النتيجـة أن املجموعـة املـستهدفة مـن التالميـذ

سـنتن بالنـسبة للتعبـر اللغـوي، وسـنة واحـدة سنوات فيا يخص الـتحكم يف قواعـد اللغـة، و

 .بالنسبة للقراءة والرياضيات

ــة أخــرى ــت تجرب ــستوى ال وأجري ــس امل ــة ابتــداي( تعليمــي يف نف ــسنة النهائي ، )ال

ــرشوع حــول ــدوة م ــة ن ــول إليكرتوني ــة مواضــيع ح ــذ  علمي ــن التالمي ــث مك ــة، حي  واجتاعي

، ومـدريس وتالميـذ التعلـيم الثـانوي، واحدة، مـن مكاتبـة أسـاتذة وطلبـة جـامعين خالل سنة

 .ومدرسيهم

وتم تقـويم التجربـة يف آخـر الـسنة، حيـث خـضع التالميـذ املـستهدفون 

 النتيجة هـي أن هـؤالء التالميـذ، تجـاوزوا وكانت. القراءة والكتابة الختبارات يف
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 فيا يخص فهم النصوص، ما مكـن تحقيقـه خـالل سـنتن تعليميتـن، وسـنة ونـصف بالنـسبة 

ذلـك أنهـم بـذلوا مجهـودات . عرفة رشح املفردات والتعبر الكتاي، وأقل من سنة يف القواعـدمل

 .كبرة يف قراءة وفهم املراسالت اإلليكرتونية التي توصلوا بها، وأنتجوا أقل منها عددا

نستخلص من النموذجن أهمية استعال التكنولوجيا الحديثة يف املجال الرتبوي قـصد   

 وقدرات محددة حسب مشاريع تعليمية محـددة، ويف وقـت أقـل مـا يتطلبـه تحقيق أهداف

 .تحقيقها بالوسائل التقليدية

ــــر ويف  ــــرشه تقري ــــا " ن ــــويم التكنولوجي ــــب تق  Office of Technology " مكت

Assessment "     يتم التأكيد عل أهمية التحفيز التي يحـدثها اسـتعال التكنولوجيـا 1995سنة ،

 .ن مختلف األعاروسط التالميذ م

املحـيط والوسـائل التكنولوجيـة واملـضمون الـذي  :ومن أهم العوامل املحفـزة للتالميـذ

بشكل يثر اندفاع التالميذ مبارشة إىل املشاركة، اليشء الذي تفتقده الكراسات والوسـائل  تقدمه

 .التعليمية التقليدية

يــذ بــاالنخراط واملــساهمة إن الوســائل التكنولوجيــة لهــا قــدرة تفاعليــة، تــسمح للتالم 

، %20ويزداد تركيزهم عىل نشاط تعلمـي بنـسبة  .أنشطة تدفعهم إىل اإلبداع ومشاركة الغر يف

 عند استعال

، تبـن 1996من طـرف مجموعـة مـن البـاحثن، سـنة  دراسة أجريت ب نيوزيالندة ويف

فحـسب، بـل " ة كفايات تكنولوجيـ" الحاسوب بشكل مستمر، م يكسب التالميذ  استعال :أن

وكل مرشوع أنجز ".  Producteurs de connaissances "منتجن للمعارف " كذلك مؤهالت ليصبحوا 

من طرفهم، يعتربونه مرشوعا جاعيا، مكن عرضه عىل العموم، قابل لتعاليق وتقويم األسـاتذة 

 .ونظرائهم، وهم عىل استعداد للمساهمة الفعالة لبلورة وتقويم معارفهم
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 ACOT "  ) Apple Classrooms"  :بالواليات املتحدة حول مرشوع ت تجربة أخرىوأجري 

of Tomorrow ( 

ما   سنوات،10للمعلوميات، مت تجربته ملدة  Apple املرشوع الذي أنتجته و تبنته رشكة

عالقــات العمــل  ، مؤســسات ابتدائيــة وثانويــة، تؤكــد نتائجــه عــىل تنميــة1995 – 1985بــن 

بـالجودة وتتبـع  Logiciels وتربز هذه التجربة اهتام رشكات إنتاج الربانم. لتالميذبن ا الجاعي

"  Logiciels �ducatifs "وتجدر اإلشارة إىل أن أغلب الـربانم التعليميـة . النتائج، ألهداف اقتصادية

لكن داخل املؤسسات، ال مكـن إيجـاد حاسـوب لكـل تلميـذ، فعـىل . تصمم لالستعال الفردي

ويف هذا اإلطـار تحـدث التفـاعالت بـن التالميـذ . يشتغل تلميذان أو أكر بحاسوب واحداألقل 

أساسا الحاسوب وأوراق العمـل ( أنفسهم، وبينهم واملحيط التعليمي الذي يوضع رهن إشارتهم 

 ).والتوجيهات

استخلـصت  وبالنسبة للتعلم الذاي أو الفردي، باستعال الوسائل التكنولوجية الحديثة، 

يحــب التالميــذ أن يتبــاروا مــع أنفــسهم، ســعداء لطــرح << :حــدى املدرســات النتيجــة التاليــةإ

ومناقشة مواضيع جديدة، يف بيئة ال تهـددهم وال تحـاكمهم، رغـم أن النظـام يـصحح األخطـاء 

             ....لكنه ال يهينهم، مثلا يحدث داما داخل القسم. ويفرض عقوبات

 درس بوسائل االتصال واملعلوماترضورة استئناس امل: ثانيا

إذا كان استعال الوسائل التكنولوجية الحديثة يساعد عىل ربح الوقت وحرق املراحل   

يف مجال التعليم والتكوين والتعلم، كا أوضحت نتائج األبحـاث املـشار إليهـا سـابقا، فـا هـي 

 لتطور واالستفادة منه؟املواصفات التي يجب أن تتوفر يف املدرسن واملربن ملواكبة هذا ا



154 

 

إن تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصال، أحدث تحوالت عميقة يف إمكانيـات الحـصول  

وهكذا أصبح يتغر دور املدرس، سواء يف االبتداي أو الثانوي . عىل املعرفة والفعل فيها وإشاعتها

مل التفاعيل، العمل عـىل أو بالتعليم العايل؛ فاستعال تكنولوجيا املعلومات واالتصال يسهل الع

ويـصبح املـدرس يلعـب دور املرشـد . مرشوع، العمل يف إطار مجموعات، فتتغر عالقات القسم

والوسيط واملرجع يف بناء عمليات تعلم التالميذ التـي أصـبحت تتقـوى بوجـود هـذه التقنيـات 

 .الجديدة

ســتعال إذن أصـبح مــن املفــروض عــىل مراكــز التكـوين، تأهيــل مــدريس املــستقبل ال  

تكنولوجيا املعلومات واالتصال؛ أي أن يكون املدرس الوافد عـىل املؤسـسة قـادرا، ويف حـد أدى، 

. عىل توظيف األدوات املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف مختلـف مجـاالت اسـتعالها

 :مثال

 .القدرة عىل إجراء بحث عن معلومات عرب شبكة األنرتنيت-

 ... صورة – جدول –نص : يقة من مكونات مختلفةالقدرة عىل إنتاج وث-

 .القدرة الدنيا عىل قراءة وتحليل الصورة-

أمــا بالنــسبة للمــدرس الفاعــل حاليــا، وحتــى يواكــب التطــورات الحاصــلة ويتجنــب   

 املفاجئات املحتملة

البد له من اقتحـام مجـال تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصال، حتـى يـتمكن مـن معرفـة 

تحقيق أهدافه، انطالقا من مضامن املقررات، التي يجب أن يكون لها ارتباط هي حاجياته لها،و

 :مثال.األخرى بالتكنولوجيا الحديثة

أقراص مـضغوطة أو شـبكة : معرفة طرق ولوج مصادر املعلومات، عىل اختالف أنواعها  

 :كل ذلك من أجل. األنرتنيت

 . تحليله انطالقا من قراءة نقدية–إنجاز البحث -1
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 .اج شخيص للمعلوماتإنت-2

 .استعال املعلومات املرتبطة باألنشطة التعليمية-3

التعرف عىل املصادر األساسية للمعلومـات، املرتبطـة بتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصال، 

 .واستعالها لتحقيق هدف بيداغوجي محدد

وجيـا وعلينا كمدرسن أن نستعد لتدبر جديد للقسم وتنظيم التعلم، ألن إدخال التكنول

الحديثة يف مجال التعليم، سيحدث تغيرا داخل جاعة القسم، وكذلك يف العالقة بن املدرسـن 

 .والتالميذ

املدرس م يعـد وحـده محـور املعرفـة أو مـصدر املعلومـات، عليـه إرشـاد وتتبـع عمـل 

سـائل التالميذ يف عملية البحث عن املعلومات، انطالقا من معرفته ملصادر املعلومات وأنجع الو

 .التي تعرض الحلول املمكنة واملالمة

إن التكنولوجيا الحديثة يف مجال املعلومات واالتصال يجب أن نستغلها بـشكل إيجـاي، 

وعلينـا . ألنها سالح ذو حدين، تساهم يف تعدد قنوات التواصل والتبادل، اإليجاي والسلبي منهـا

 التعـاون بيننـا كمـربن لتوجيـه معرفة خطورتها وأهميتها يف نفـس الوقـت، حتـى نـتمكن مـن

 :مثال.تالمذتنا وأبنائنا يف االتجاه الصحيح

 .جعل هذه الوسائل تساهم يف تسهيل العمل بن التالميذ فيا بينهم

تبـــادل التجـــارب البيداغوجيـــة والرتبويـــة والتعـــاون يف : كـــذلك بالنـــسبة للمدرســـن

 .املستجدات مجال

داخــل املؤســسة، بــن ) فــرق العمــل أي ( تطــوير إســرتاتيجيات العمــل الجاعــي

 .التعليمية، عىل مستوى األكادمية، عىل املستوى الوطني، أو مجال أوسع املؤسسات
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إنتاج معلومات باملساهمة يف مواقع املؤسسات عىل الشبكة مواضـيع مرتبطـة بالرتبيـة 

 .والتعليم

 :وعىل سبيل املثال 

  لوجيـــا املعلومـــات واالتـــصاالتالخطـــة الدراســـية لربنـــامج الـــدبلوم العـــام يف تكنو

 حاسوب تعليمي  )802589(

ّمكن هذه املادة املعلمن من استخدام أنواع مختلفة من الربامج الشائعة االسـتخدام يف 

. كا ويقوم بتعريف الطلبة عىل التكنولوجيا وتطبيقاتها يف التعلـيم. املدارس األساسية والثانوية

التكنولوجيــا يف عمليــة الــتعلم والتعلــيم، التعلــيم : ساقمــن املواضــيع التــي يتناولهــا هــذا املــ

ُباستخدام الحاسـوب ، التعلـيم املـدار عـن طريـق الحاسـوب ، تطبيقـات الحاسـوب يف عمليـة 

سـيقوم . التعليم، تقييم برامج التعليم، دمج التكنولوجيا باملـادة التعليميـة، و أخالقيـات املهنـة

 .امج التطبيقية والربيد اإللكرتوي واإلنرتنتالطلبة خالل هذا املساق باستخدام الرب

 طرائق التدريس) 802581( 

املعرفيـة والنفـسية : تتناول هذه املادة مفهوم املنهاج الحديث وعنارصه وأسـس بنـاءه 

كا تتناول التخطيط للتدريس اليومي والسنوي وأهميتـه يف التـدريس . واالجتاعية والفلسفية

دريـسية متنوعـة كـالتعليم املبـارش، و حـل املـشكالت، والـتعلم وتتناول كـذلك اسـرتاتيجيات ت

التعاوي، التعلم الذاي ، واالستقصاء والناذج البنائية يف التدريس، كا تتنـاول الـتعلم والتعلـيم 

اإللكرتوي واملتازج والصعوبات التي تواجه املعلمن يف تنفيذ التدريس وإدارة املواقف الـصفية 

 .لكل ما سبق
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 تصميم املواقع االلكرتونية) 1902552( 

مـن املواضـيع . تركز هذه املادة عىل استخدام اإلنرتنت يف تطوير عملية التعلم والتعليم

تقيـيم مـصادر املعلومـات العامليـة، بيئـات الـتعلم التعاونيـة عـىل : التي يغطيهـا هـذا املـساق

حـث عـن املعلومـات واسـتعادتها، اإلنرتنت، املؤمرات املصورة عىل الفيديو، التعلم عن بعد، الب

سـيتمكن الطالـب خـالل هـذا املـساق مـن اسـتخدام . باإلضافة إىل تطوير الصفحة اإللكرتونيـة

 .تطبيقات اإلنرتنت يف تطوير املادة التعليمية عىل اإلنرتنت

 تصميم التدريس واسرتاتيجياته) 802585( 

يـشمل . صميم املادة التعليميةتعرف هذ املادة الطلبة عىل املفاهيم النظرية يف عملية ت

عمليـة تـصميم املـادة التعليميـة بتـشعباتها العقليـة والـسلوكية : هذا املساق املواضيع التاليـة

واإلنسانية واالجتاعية، ماذج التصميم الحديثة، التصميم الفعال واملناسب لعملية التدريس يف 

ض املهـارات املتعلقـة بتـصميم سيتمكن الطلبة خالل هذا املساق من اكتساب بع. غرفة الصف

يهتم هذا املساق بنظريات وتقنيات التعلم املختلفـة وتطبيـق . وتطبيق وتقييم املادة التعليمية

األفكـار اإلبداعيـة التعليميـة عنـد املعلـم واملـتعلم، : ًويغطي هذا املساق أيـضا. مبادئ التعليم

غرفـة الـصف، املختـرب، ورش العمـل النظريات البنائيـة، تقنيـات التعلـيم املالمـة للتـدريس يف 

 ونظريـات الـتعلم املعـارصة يف ،التعليمية والتدريبية، فهم و إدراك الـتعلم مـساندة الحاسـوب

سيتم تـسليح الطالـب خـالل هـذا املـساق بتقنيـات كيفيـة اسـتخدام وسـائل . البيئة املحوسبة

 .االتصال يف عمليتي التعلم والتعليم
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 ط املتعددة تكنولوجيا الوسائ) 1902555( 

تهدف هذه املادة إىل تطوير بعض وسائل الـصوت والـصورة التـي مكـن اسـتخدامها يف 

الـدمج بـن وسـائل متنوعـة مـن وسـائط : يشمل هذا املساق املواضـيع التاليـة. الغرفة الصفية

الصوت والـصورة مثـل النـصوص والرسـومات البيانيـة والرسـومات املتحركـة والكـالم والـصوت 

سيمكن هذا املساق الطلبة من استخدام الحاسوب وتكنولوجيـا املعلومـات . خرائطوالفيديو وال

 .النتاج املواد التعليمية التي تشمل عىل استخدام منتجات الفيديو

 تصميم الوسائل التعليمية املرئية) 1902556( 

تركز هذه املادة عىل استخدام التخطيط باستخدام الحاسوب واستخدام الرسوم املتحركة 

عمليـات : يغطي هذا املساق املوضوعات التاليـة. فهوم الوسائط املرئية يف العملية التعليميةوم

التصميم، التشكيل، استخدام اللـون، مفهـوم الوسـائط املرئيـة، اسـتخدام الحاسـوب يف تـصميم 

األبعـاد، الربامج املرئية وانتاجها، وسائل االتصال املنتجة وغر املنتجة، التصاميم الثنائية والثالثية 

سيتمكن الطلبة خالل هذا املساق من استخدام . الرسوم املتحركة، املحاكاة، والحاسوب املتفاعل

برمجيات مثل برنامج الصور لتطوير وسائل تعليميـة مطبوعـة وأخـرى مكـن اسـتخدامها عـىل 

 .اإلنرتنت

 الحاسوب يف اإلدارة املدرسية) 802588( 

ملتعلمـن عـىل املبـادئ واملهـارات تهدف هذه املادة إىل تطـوير مهـارات ا

االساسية يف إستخدام الحاسوب باالضافة اىل متابعة حوسبة االدارة املدرسية مـن 

البيانات األساسية والـسلوكية ( خالل التعامل مع البيانات املحوسبة للطلبة مثل 

ــورهم  ــاء أم ــات أولي ــة وبيان ــة واألكادمي ــصحية واإلجتاعي ــتخدام ) وال ، وإس

  معالجة جداول الدرجات والنتائج املدرسية ،و إستخدامه يف متابعةالحاسوب يف
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املعلمن والجدول الدرايس ، إستخدامه يف األعال املكتبية والسكرتاريا ، باإلضافة إىل إستخدامه 

 .يف إعداد وحفظ اإلمتحانات واإلختبارات 

 املرشوع )1902599( 

ل يقـوم مـن خاللـه بـدمج مهاراتـه يقوم الطالب خالل هذ املادة بتنفيـذ مـرشوع شـام

االستيعابية والعقلية والعملية واالتصالية التي اكتسبها من خالل برنامج الدبلوم العام يف الرتبية 

سيتمكن املشاركن من مدراء املدارس من إعداد مـرشوع ) ITE.(  تخصص تكنولوجيااملعلومات 

 .نظمة البيانات يف املدارسيتضمن مواضيع تتعلق باإلدارة مثل التخطيط والجدولة وأ
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 التعليم االلكرتوي واقع وطموح

شهد العام يف الـسنوات األخـرة جملـة مـن التحـديات ذات أبعـاد سياسـية واقتـصادية 

ًواجتاعية وثقافية وتربوية وشكلت تلك التحديات بأبعادها املختلفة منطلقا لـدعوات عديـدة 

ًالتـه وعملياتـه ومخرجاتـه، خـصوصا يف ضـوء عجـز برضورة إصالح النظام الرتبوي بجميع مدخ

النظام الحايل عن مواجهة التحديات التي أفرزتها تحول العام من مجتمـع صـناعي إىل مجتمـع 

لهذا، تتسابق كثر من األمم إلصالح نظمهـا الرتبويـة بهـدف إعـداد مواطنيهـا لعـام .  معلوماي

من  التحرر من تقليدية الرتبيـة والتعلـيم يف وملواجهة هذه التحديات والتحوالت فال بد . جديد

ًمناهجنا ومناشطنا الرتبوية والذي أصبح اليوم أمرا رضوريا، فلم يعد الهدف يقترص عىل إكساب  ً

الطالب املعارف والحقائق فقط بل تعداه إىل تنمية مهاراتـه و قدراتـه وبنـاء شخـصيته ليكـون 

ىل صناعة حيـاة جديـدة قامـة عـىل الـسيادة ال قادرا عىل التفاعل مع متغرات العرص وقادرا ع

أن ما يشهده العرص الحارض من تغـرات رسيعـة يف شـتى .   التبعية وفق تعليم دينه ومجتمعه

املجاالت  التقنية واالقتصادية واالجتاعية والعلمية تؤثر و مس صميم الهياكل الرتبويـة للفـرد 

ويتطلـب التعامـل مـع هـذه .  الثقايف للمجتمعواملؤسسات التعليمية ومنظومة البناء الفكري و

املتغــرات قــدرة عاليــة عــىل التكيــف واملبــادرة وفــق ثوابــت املجتمــع و منطلقاتــه الثقافيــة 

ويقع عىل عاتق املؤسسات الرتبويـة العبـئ األكـرب يف تقـديم هـذه املبـادرات وفـق . والدينية

نيـة املعلومـات و وسـائل االتـصال والشـك أن الثـورة يف تق. الصيغ املقبولـة اجتاعيـا وثقافيـا

حولت عام اليوم إىل قرية الكرتونية تتالىش فيها الحواجز الزمنية واملكانيـة فقربـت املـسافات 

 هـذا التغـر يفـرض عـىل املؤسـسات الرتبويـة أن تقـدم.  وازالت الحواجز السياسية والثقافية
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.  ىش مـع أهـدافها ومـسلاتهاحلوالً لالستفادة منها وتوظيفها يف النسيج الرتبوي ما يتا

كا يفرض عليها أن تقـدم املبـادرة لالسـتفادة مـن التقنيـة يف رفـع مخرجـات العمليـة 

ًفدمج التقنية يف عملية التعليم والتعلم م يعد ترفا بل أصـبح مطلبـا حيويـا .  التعليمية ً

ة صـياغة لتطوير البنى والهياكل الرتبوية ملـا تقدمـة التقنيـة مـن نقلـة نوعيـة يف إعـاد

املنهج مفهومه الشامل والرفع من مستوى املخرج الرتبوي وذلـك بجهـد أقـل و نوعيـة 

 .أفضل

 :تعريف التعليم االلكرتوي

التعليم اإللكـرتوي بـشكل عـام هـو اسـتخدام الوسـائط اإللكرتونيـة والحاسـوبية يف 

ون هـذا  وهنـاك مـدى لهـذا االسـتخدام فقـد يكـ عملية نقل وايصال املعلومات للمـتعلم،

االســتخدام يف الــصورة البــسيطة كاســتخدام وســائل الكرتونيــة مــساعدة يف عمليــة عــرض 

املعلومــات أو إللقــاء الــدروس يف الفــصول التقليديــة، وكــذلك االســتثار األمثــل للوســائط 

اإللكرتونية والحاسوبية يف بناء الفصول االفرتاضية مـن خـالل تقنيـات اإلنرتنـت والتلفزيـون 

توسـيع مفهـوم عمليـة : كن تعريف التعليم االلكرتوي بصوره مثالية عـىل انـهوم. التفاعيل

التعليم والتعلم لتتجاوز حدود جدران الفـصول التقليديـة واالنطـالق لبيئـة غنيـة متعـددة 

املصادر يكون لتقنيات التعليم التفاعيل عن بعد دورا أساسيا فيها بحيث تعـاد صـياغة دور 

ًون ذلك جليا من خالل استخدام تقنيـة الحاسـب اآليل يف دعـم كل من املعلم واملتعلم، ويك

واختيار وإدارة عملية التعليم والتعلم ويف نفس الوقت فإن التعليم االلكـرتوي لـيس بـديال 

ًللمعلم بـل يعـزز دورة كمـرشف وموجـه ومـنظم إلدارة العمليـة التعليميـة ومتوافقـا مـع 

 . تطورات العرص الحديث
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 :لكرتوي  أهداف التعليم اال

ان الدخول اىل بوابـة التقنيـات الحديثـة يجـب ان يرتكـز عـىل أهـداف محـددة يجـب 

ًتحقيقها من خالل هذا الدخول ي يتم تحقيق الفائدة األكرب، وتحقيقا لذلك نـرى ان مـن أهـم 

 :األهداف التي يجب تحقيقها من التعليم االلكرتوي ما ييل

 .ر تخدم العملية التعليمة بكافة محاورهاتوفر بيئة تعليمية غنية ومتعددة املصاد.1

إعادة صياغة األدوار يف الطريقة التي تتم بها عملية التعلـيم والـتعلم مـا يتوافـق .2

 .   مع مستجدات الفكر الرتبوي

إيجاد الحوافز وتشجيع التواصل بـن منظومـة العمليـة التعليميـة كالتواصـل بـن .3

 .البيت واملدرسة واملدرسة والبيئة املحيطة

فالـدروس تقـدم يف صـورة موذجيـة .  مذجة التعليم وتقدمـه يف صـورة معياريـة.4

من أمثلة ذلـك بنـوك األسـئلة . واملارسات التعليمية املتميزة مكن أعادة تكرارها

النموذجية، خطط للدروس النموذجية، االستغالل األمثل لتقنيات الصوت والصورة 

 .       وما يتصل بها من وسائط متعددة

ناقل الخربات الرتبوية من خالل إيجاد قنوات اتـصال ومنتـديات مكـن املعلمـن ت.5

واملدربن واملرشفن وجميع املهتمن بالـشأن الرتبـوي مـن املناقـشة وتبـادل اآلراء 

ًوالتجارب عرب موقع محدد يجمعهم جميعا يف غرفة افرتاضية رغم بعـد املـسافات 

 .يف كثر من األحيان

من والطالب قادر عىل التعامل مع التقنيـة ومهـارات العـرص إعداد جيل من املعل.6

 .والتطورات الهائلة التي يشهدها العام

ًاملساعدة عىل نرش التقنية يف املجتمع وجعله مجتمعا مثقفا الكرتونيا ومواكبـا ملـا .7 ً ً ً

 .يدور يف أقايص األرض
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 :مميزات وفوائد التعليم االلكرتوي يف العملية التعليمية

النوعية يف التعلم وتطبيـق النظريـات الحديثـة يف تطـوير التعلـيم وتحـسن أداء النقلة 

املعلم واتقان مباديء التعليم التعاوي والتعلم الفردي جعل للتعلـيم االلكـرتوي مكانـة خاصـة 

 :بن هذه املفردات كونه يحقق األهداف التالية

ذات العالقة باهتاماتهم ) Links(توسيع مدارك الطلبة واملعلمن من خالل وجود الروابط .1

 ً.العلمية والنظرية والرتفيهية احيانا

رسعة تطوير وتغير املناهج والربامج عىل اإلنرتنت مـا يواكـب خطـط الـوزارة ومتطلبـات .2

العرص دون تكاليف إضافية باهظة، كا هو الحال يف تطـوير الـربامج عـىل أقـراص الليـزر 

 .مثالً

إىل ...) املنـاهج، واملراجـع،(  دون وصول املادة العلمية تخطي جميع العقبات التي تحول.3

 .الطالب يف األماكن النائية بل ويتجاوز ذلك إىل خارج حدود الدول

 .اسرتاتيجيات التعليم االلكرتوي

يرى العديد من املعلمن أن الفرصة التي يوفرها مجال التعلـيم االلكـرتوي، أهـم وأكـرب 

 اثناء القيام به، حيـث إن الرتتيبـات الدقيقـة املطلوبـة للتعلـيم من العقبات التي قد يواجهونها

وهكـذا . ّااللكرتوي تحسن من مهاراتهم التدريسية بشكل عام ومن مط مشاعرهم نحو طالبهم

 :فإن التحديات التي يفرضها نظام التعليم االلكرتوي، تقابلها الفرص لـ 

o الوصول إىل جمهور أكرب من الطلبة. 

oالطلبة غر القـادرين عـىل حـضور الحـصص الدراسـية الـصفية ألسـباب تلبية حاجات 

 .معينه يف بعض أيام السنة
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o إقامة حلقة وصل بن الطلبـة مـن منـاطق اجتاعيـة وحـضارية واقتـصادية مختلفـة

 .ضمن منطقة جغرافية محددة

 :ومكن ان نلخص اسرتاتيجيات التعليم االلكرتوي كا ييل

 تحسن التخطيط والتنظيم

ند إجراء تعديل أو تطـوير عـىل موضـوع التعلـيم االلكـرتوي، يظـل املحتـوى الـرئيس ع

ًللموضوع ثابتا بشكل عام، عىل الرغم من أن عرض موضوع التعليم االلكـرتوي يتطلـب خطـط 

ًجديدة ووقتا إضافيا لإلعداد وقد تم تجاوز مرحلة متقدمة يف هذا املجال ً. 

 :ّهج تقدم عن بعد ما ييل تتضمن املقرتحات لتخطيط وتنظيم منا

إبدأ عمليـة التخطـيط للمـنهج الـدرايس بدراسـة نتـائج األبحـاث املتخصـصة يف مجـال )1

التعليم االلكرتوي واالطالع عىل التجارب السابقة يف هذا املجال يف املجتمعات املتقدمـة 

 .واملجتمعات املوازية

ة حــول أفكــار العــرض قبــل أن تقــوم بتطــوير يشء جديــد، قــم مراجعــة املــواد املتــوفر)2

 .املضمون

مثـل (ّقم بفهم وتحليل مواضع الضعف والقوة الخاصة بأسلوب التوصيل املتوفر أمامك )3

ّمـن حيـث الكيفيـة التـي سـيتم ). الصوت ، الصوت والـصورة ، البيانـات ، واملطبوعـات

مثـل القمـر الـصناعي، موجـة الراديـو القـصرة، وصـلة الـرشائح (التوصيل عن طريقهـا 

من حيث حاجات املتعلم ومتطلبات املنهج ، وذلك قبل انتقاء الخليط ...) ة، إلخ الضوئي

 .املناسب من تكنولوجيا التعليم

إن التــدريب عــىل تكنولوجيــة التوصــيل أمــر هــام لكــل مــن املعلمــن )4

 حيث مكن أن يتم لقاء مسبق لطالب الصف يقومون خاللـه. والطالب 
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ن األدوار واملسؤوليات املناطـة بـالفريق التقنـي باستعال تكنولوجيا التوصيل، ويتعلمو

 .الداعم خالله

يف بداية لقاء طالب الـصف قـم ببـدء نقـاش رصيـح حـول تحديـد القواعـد واملقـاييس )5

 .مجرد أن تصبح العملية قامة، مسك بهذه القواعد بشكل مستمر. والخطوط األساسية

ًكـا أوجـد خطـا سـاخنا . لتأكد من أن جميع املواقع مجهزة معـدات العمـل والتواصـ)6 ً

 .ًمجانيا لإلعالن عن املشاكل وتصويبها

إن مـصاعب تـوفر . إبدأ بعدد مناسب من املواقـع والطـالب لـي يـسهل عليـك إدارتـه)7

املوارد البرشية واملاديـة وتحريكهـا تـزداد يف التعلـيم االلكـرتوي مـع كـل موقـع جديـد 

   . يستحدث

 ّإستعال مهارات التدريس الفعال

 يكون التعليم االلكرتوي فاعالً فإن ذلك يتطلـب زيـادة وتقويـة املهـارات املوجـودة لي

ًأصالً بشكل أكرب من تطوير قدرات جديدة حيث ان ترسيخ ما هو قائم يكون اساسا لرتسيخ مـا 

 .هو قادم

 :انتبه بشكل خاص ملا ييل 

ة خـالل الحـصة قم بدارسة واقعية حول كمية املادة التي مـن املمكـن توصـيلها بفاعليـ

تـوفر االجهـزة واملعـدات االلكرتونيـة الخاصـة ) (اللوجـستية(بسبب العوامل . الدراسية

، حيث أن تقـديم محتـوى معـن )واملكان وتهيئة الغرف الصفية او املعامل وما اىل ذلك

عن بعد، يحتاج عادة إىل وقت أكرب ما يحتاجه نفس املحتوى يف غرف الصف التقليدية 

 .من أهمها االتصال املبارش داخل غرفة الصفلعدة أسباب 

االنتباه ومراعاة االختالف يف أسلوب التعليم واختالفه عند الطلبـة، فبعـضهم 

ــا ــو م ــات وه ــاس املجموع ــىل أس ــيم ع ــالل التنظ ــن خ ــسهولة م ــتعلم ب   ي
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يدعى بالتعليم التعاوي، يف حن أن سواهم يبدعون عندما يعملون بشكل مستقل وهـو 

 .م الذايما يسمى بالتعل

ّنــوع نــشاطات الحــصة الدراســية وإجعلهــا ذات طــابع تــدريجي وتجنــب املحــارضات 

 . ّاملطولة

ّوزع طريقة عرض املحتوى مع املناقشات والتارين التي تركز عىل الطالب ّ. 

قم بإعطاء طابع إنساي للحصة الدراسية وذلك بالرتكيز عىل الطـالب ولـيس عـىل نظـام 

 .لوماتالتواصل وكيفية طرح املع

 .فكر يف استعال املواد املطبوعة كجزء مكمل للمواد غر املطبوعة

استعمل دراسات الحالـة واألمثلـة ذات البعـد املحـيل قـدر املـستطاع، وذلـك ملـساعدة 

فكلا كان عمل ذلك خـالل الحـصة  . الطلبة عىل فهم وتطبيق محتوى الحصة الدراسية

 .الدراسية أرسع كلا كان أفضل 

ًيجاز والجمل القصرة ذات املعنى الواضح واألسئلة املبارشة آخذا باالعتبار أن استعمل اإل

 .الوصالت التكنولوجية قد تزيد من الوقت الذي يلزم الطالب لإلستجابة

ًطور خططا لتقوية الطالب من حيث التقييم، اإلعادة، وسـيلة االتـصال، ولتحقيـق ذلـك  ّ

وإرسال الربيد اإللكرتوي من شـخص إىل آخـر فإن إجراء املناقشات عن طريق املنتديات 

 .قد يكون فعاالً

ٍمع الوقت سوف يتعامل املشاركون بشكل أفضل مع عملية التعليم االلكرتوي، وسـرجع 

 .ّالوضع الطبيعي حول التدريس الفعال

 .ًأخرا سيزداد إحساس املشاركن بالراحة مع عملية التعلم االلكرتوي مع الوقت
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 ل املتبادل والتغذية الراجعةتحسن التفاع

ّإن استعال الخطط الفعالة للتفاعل املتبادل والتغذية الراجعة مكن املدرس من تحديد 

وتحقيق الحاجات الفردية للطالب وذلك خالل إيجاد موذج لالقرتاحـات حـول تحـسن الحـصة 

 :ولتحسن التفاعل املتبادل والتغذية الراجعة اعتمد ما ييل . الدراسية

oستعمل األسئلة التحضرية قبل بدء الـدرس وادفـع الطلبـة لتـشجيع التفكـر التحلـييل ا

الجاد، مع إرشاك جميع الدارسن، وكن عىل علم بأن تحـسن أنظمـة االتـصاالت الـسيئة 

 .يحتاج إىل وقت

o يف بدايات الحصص الدراسية اطلب من الطلبة أن يقومـوا باإلتـصال معـك وأن يتبـادلوا

سائل اإللكرتونية ما يشعرهم بالراحة تجاه العملية ككـل، وهكـذا فـإنهم فيا بينهم الر

 ً.قد يتشاركون يف جريدة إلكرتونية معا

o ادمج تشكيلة من وسائل التوصيل للتفاعل املتبادل والتغذيـة الراجعـة، بحيـث تتـضمن

غـرف الحـوار الخاصـة مـادة (من شخص آلخر والحـوارات الجاعيـة ) الدردشة(الحوار 

ــ ــددةمنهجي ــصورة ) ة مح ــصوت وال ــام ال ــرتوي ونظ ــد اإللك ــديات والربي ــذلك املنت وك

انظر يف مسألة إقامة زيارات بن صف درايس وآخر إن كان ذلـك . واجتاعات الكمبيوتر

 ً.مجديا

o ًقم باالتصال مع كل موقع أو طالب أسبوعيا إذا أمكن ذلـك ، وخاصـة يف بدايـة تطبيـق

لطالب الذين ال يشاركون خـالل الـدرس األول، واتـصل نظام الدراسة االلكرتونية، سجل ا

 .بهم بشكل فردي بعد انتهاء الدرس

o ،ّاجعل الطلبة يكونـون مجلـة حـول حـصيلة أفكـارهم عـن مـضمون الحـصة الدراسـية ّ
وكذلك حول التقدم الذي أحرزوه عىل املستوى الشخيص، وليقم الطلبة بتقديم وإرسـال 

 . آخر لتكوين حصيلة من البيانات ذات الفائدةموضوعات من هذه املجلة من وقت إىل
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oويف نفـس . تأكد من الطلبة بشكل فردي بأن جميعهم تتوفر لهم فرصـة كبـرة للتفاعـل

الوقت قم بشكل مؤدب وحازم بإيصال رغبتك إىل بعض األفراد أو املواقـع بـأن يتوقفـوا 

 .عن احتكار وقت الصف ألنفسهم

oت الكتابيـة، مـع الرجـوع إىل مـصادر إضـافيةقم بإبـداء رأيـك بالتفـصيل حـول املهـا  

ثـم قـم بإعـادة تلـك املهـات دون تـأخر بواسـطة . للحصول عـىل معلومـات تكميليـة

 ً.املنتديات أو الربيد اإللكرتوي إذا كان ذلك عمليا

 توفر حاجات الطالب 

علم إن العمل بفاعلية يتطلب تولد شعور لدى الطالب بالراحة تجاه طبيعة التعليم والت

حيث يجب أن تبذل الجهود لتسخر نظام التوصيل لتحفيز الطالب ومالءمة حاجاتهم . عن بعد

وفـيا يـيل . عىل أفضل وجه، ذلـك مـن حيـث مـضمون األشـكال املفـضلة مـن وسـائل الـتعلم

 :االسرتاتيجيات التي تساعد عىل تلبية حاجات الطلبة

oلوجيا التوصيل وتحضرهم ليصبحوا مساعدة الطالب ي يعتادوا ويشعروا باالرتياح لتكنو

قادرين عىل حل املشاكل التقنية التي مكن أن تظهر معهم اثناء حصولهم عىل املعلومة 

والرتكيز عىل حل املـشاكل املـشرتكة بـدالً مـن إلقـاء اللـوم عـىل املـصاعب . او معالجتها

التعلـيم التقنية التي قد تحدث من وقت آلخر وبذلك نكون رسخنا لدى الطلبة اسلوب 

 .التعاوي

o تعزيز الوعي واالرتياح لدى الطالب بخصوص أنظمـة االتـصاالت الجديـدة التـي سـوف

تستعمل خالل الحصة الدراسـية وذلـك بتـوفر وسـائل اتـصال حديثـة ومطـورة تجعـل 

 .الطالب عىل اتصال دائم باملوقع التعليمي الخاص باملنهج الدرايس
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o فعـىل . املتباينة والخلفيات الحـضارية املتعـددةالتعامل بحساسية مع أنظمة االتصاالت

سبيل املثال، يجب التذكر بأن الطالب رما يختلفـون يف قـدراتهم اللغويـة، كـا أن روح 

النكتة مسألة ذات خصوصية حضارية، لذلك فإن استيعابها لـن يكـون بـنفس الطريقـة 

 .من قبل الجميع 

oــ ــضارية للطلب ــة والح ــة االجتاعي ــة الخلفي ــم ودراس ــن فه ــرباتهم م ــاربهم وخ ة ولتج

 .اسرتاتيجيات التعليم عن بعد 

o ًتذكر رضورة أن مارس الطلبة دورا فاعالَ يف الحلقة الدراسية التي تصلهم عن بعد وذلك

 .ّبأخذ زمام املسؤولية بخصوص تعلمهم بصورة استقاللية 

o لفـرتات الوعي الكايف لحاجات الطالب من حيث التوافق مع التواقيـت املتعـارف عليهـا

تواجد الطلبة يف مدارسهم، مع األخـذ بعـن االعتبـار للوقـت الـذي يـضيع يف كثـر مـن 

 . األحيان يف مسألة وصول املعلومات عرب شبكات االتصال ذات الجودة املتدنية

ًتجارب تطبيق التعليم االلكرتوي عامليا وعربيا ً: 

قامـت بتجـارب رائـدة يف هناك عدد من دول العام املتطور وحتـى دول العـام الثالـث 

مجال تطبيق أنظمة مختلفة للتعليم االلكرتوي بدأت باستخدام وسائل عرض مساعدة لتوضـيح 

بعض املفاهيم والتجارب وانتهت بطبيق أنظمة متطورة للتعليم عن بعد، وفيا ييل بعض هذه 

 :التجارب

  :تجارب الدول املتقدمة

حياة اىل الحياة الرقمية يعترب مـن التحول من األنظمة التقليدية يف مجاالت ال

أهم سات املجتمع املتحـرض، وهـذا دليـل عـىل رقـي هـذه املجتمعـات، واملتتبـع 

  لتطور الحياة اىل العـام الرقمـي يلحـظ أن هـذه املواضـيع تحـىض بـاهتام الـدول
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عىل أعىل مستوياتها ضمن تخطيط محكم لنرش مجاالت املعلوماتية بكافة مناحي الحياة، وفيا 

 :ييل نستعرض تجارب بعض هذه الدول املتقدمة

 مـرشوع 1994بدأت تجربة اليابان يف مجـال التعلـيم االلكـرتوي يف عـام : تجربة اليابان

شبكة تلفازية تبث املواد الدراسية التعليمية بواسطة أرشطة فيديو للمدارس حسب الطلب من 

 بدأ مرشوع اليابان املعروف باسـم 1995كخطوة اوىل للتعليم عن بعد، ويف عام ) الكيبل(خالل 

حيث تم تجهيز املـدارس باالنرتنـت بغـرض تجريـب وتطـوير االنـشطة " مرشوع املائة مدرسة"

 أعـدت لجنـة العمـل 1995الدراسية والربمجيات التعليمية مـن خـالل تلـك الـشبكة، ويف عـام 

 تقـرتح فيـه أن تقـوم الـوزارة ًالخاص بالسياسة الرتبوية يف اليابان تقريرا لوزارة الرتبية والتعليم

بتوفر نظام معلومات اقليمي لخدمة لتعليم مدى الحياة يف كل مقاطعة يابانية، وكـذلك تـوفر 

مركز للربمجيات التعليمية اضافة اىل انشاء مركز وطني للمعلومـات، ووضـعت اللجنـة الخطـط 

ديـدة وهـذا مـا دعمتـه الخاصة بتدريب املعلمن واعضاء هيئات التعليم عىل هذه التقنية الج

 حيث أقر اعـداد مركـز برمجيـات ملكتبـات 1996/1997ميزانية الحكومة اليابانية للسنة املالية 

تعليمية يف كل مقاطعة ودعم البحث والتطوير يف مجـال الربمجيـات التعليميـة ودعـم البحـث 

تعليم عن بعد، العلمي الخاص بتقنيات التعليم الجديدة وكذلك دعم كافة االنشطة املتعلقة بال

وكذلك دعم توظيف شبكات االنرتنت يف املعاهد والكليـات الرتبويـة، لتبـدأ بعـد ذلـك مرحلـة 

جديدة من التعليم الحديث، وتعد اليابان اآلن من الدول التي تطبق أساليب التعليم االلكرتوي 

 .الحديث بشكل رسمي يف معظم املدارس اليابانية

 تبـن 1993يف دراسة علمية مت عـام : كيةتجربة الواليات املتحدة األمري

من مدارس التعليم االبتداي والثانوي يف الواليات املتحـدة لـديها جهـاز % 98ان 

  طـالب، ويف الوقـت الحـارض فـان الحاسـب متـوفر يف جميـع9حاسب آيل لكل 
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رار يف بدون استثناء، وتعترب تقنية املعلومات لدى صانعي الق%) 100(املدارس االمريكية بنسبة 

 اكملت جميع الواليات 1995االدارة األمريكية من أهم ست قضايا يف التعليم االمريي، ويف عام 

وبدأت الواليات يف سباق مع الزمن من . االمريكية خططها لتطبيقات الحاسب يف مجال التعليم

لمـن أجل تطبيق منهجية التعليم عن بعد وتوظيفها يف مدارسها، واهتمت بعملية تـدريب املع

ًملساعدة زمالئهم ومساعدة الطالب ايضا، وتوفر البنيـة التحتيـة الخاصـة بالعمليـة مـن اجهـزة 

ًحاسب آيل وشبكات تربط املدارس مع بعضها اضافة اىل برمجيات تعليمية فعالة ي تصبح جزء 

نيـة من املنهج الدرايس، ومكننا القول ان ادخال الحاسب يف التعليم وتطبيقاته م تعد خطة وط

 .بل هي أساس يف املناهج التعليمية كافة

م وضعت لجنة التطوير الـشامل املاليزيـة للدولـة خطـة 1996يف عام : التجربة املاليزية

، بيـنا ) Vision 2020(تقنية شاملة تجعل البالد يف مصاف الدول املتقدمة وقد رمز لهذه الخطة 

ومن أهم أهداف هـذه الخطـة إدخـال ) . The Education Act 1996(رمز للتعليم يف هذه الخطة 

وكان يتوقـع أن . الحاسب اآليل واالرتباط بشبكة اإلنرتنت يف كل فصل درايس من فصول املدارس

م لـو ال الهـزة االقتـصادية التـي 2000قبـل حلـول عـام ) املتعلقة بالتعليم(تكتمل هذه الخطة 

س املربوطـة بـشبكة اإلنرتنـت يف ومع ذلك فقد بلغت نسبة املـدار. م1997حلت بالبالد يف عام 

وتـسمى املـدارس املاليزيـة التـي %. 45، ويف الفـصول الدراسـية % 90م أكر من 1999ديسمرب 

، وتهـدف ماليزيـا إىل ) Smart Schools" (املـدارس الذكيـة" تطبق التقنيـة يف الفـصول الدراسـية 

علـق بالبنيـة التحتيـة فقـد تـم أما فيا يت. تعميم هذا النوع من املدارس يف جميع أرجاء البالد

ربط جميع مدارس وجامعات ماليزيا بعمود فقري من شبكة األلياف البـرصية الـرسيعة والتـي 

 . تسمح بنقل حزم املعلومات الكبرة لخدمة نقل الوسائط املتعددة والفيديو
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ة التجربة األسرتالية يوجد يف اسرتاليا عدد مـن وزارات الرتبيـة والتعلـيم، ففـي كـل واليـ

والتجربة الفريـدة يف .  وزارة مستقلة، ولذا فاالنخراط يف مجال التقنية متفاوت من والية ألخرى

اسرتاليا هي يف والية فكتوريا، حيث وضـعت وزارة الرتبيـة والتعلـيم الفكتوريـة خطـة لتطـوير 

أن م بعـد 1999م عىل أن تنتهي هذه الخطة يف نهاية عام 1996التعليم وإدخال التقنية يف عام 

يتم ربط جميع مدارس الوالية بـشبكة اإلنرتنـت عـن طريـق األقـار الـصناعية، وقـد تـم ذلـك 

ًاتخذت والية فكتوريا إجراء فريدا م يسبقها أحد فيه حيث عمدت إىل إجبـار املعلمـن . بالفعل ً

يـا وبهذا تـم فعل. الذين ال يرغبون يف التعامل مع الحاسب اآليل عىل التقاعد املبكر وترك العمل

تعد تجربة والية فكتوريـا مـن التجـارب .  من تعداد املعلمن واستبدالهم بآخرين % 24تقاعد 

وأصـبحت التقنيـة متـوفرة يف كـل . الفريدة عىل املستوى العاملي من حيث الرسعة والـشمولية

عنـدما ) بل غيتس(فصل درايس، وقد أشاد بتجربتها الكثرون ومنهم رئيس رشكة مايكروسوفت 

 م  إىل تطبيـق خطـة 2001 بحلـول عـام -وتهدف وزارةالرتبية األسـرتالية . ارة خاصة لهاقام بزي

 : تقنيات التعليم يف جميع املدارس بحيث يصبح املديرون واملوظفون والطالب قادرين عىل 

استخدام أجهزة الحاسب اآليل واإلستفادة من العديـد مـن التطبيقـات وعنـارص  إمكانية

 .املختلفة املناهج

الـدائم واملؤهـل يف تقنيـات التعلـيم وذلـك يف أنـشطة الحيـاة العاديـة ، ويف  ستخداماال

 املدرسية كذلك  الربامج

 .التعليم مهاراتهم يف مجال استعال العديد من تقنيات تطوير

مـن املـدارس %) 80(من املدارس الدخول إىل شبكة اإلنرتنيت فـإن %) 91(وبينا مكن 

 .بكة محلية داخليةتستخدم يف الوقت الحايل ش
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 :تجارب دول الخليج 

ًوضــعت دول الخلــيج العــري ممثلــة بــوزارات الرتبيــة والتعلــيم خططــا لــدمج التقنيــة 

بالتعليم، وفيا ييل نستعرض الجهود املبذولة يف دولة االمارات العربية املتحدة وسـلطنة عـان 

 :يف هذا املجال

وزارة الرتبيـة والتعلـيم والـشباب مـرشوع تبنـت : تجربة دولة االمارات العربية املتحدة

تطوير مناهج لتعليم مادة الحاسب اآليل باملرحلة الثانوية وقد بـدأ تطبيـق هـذا املـرشوع عـام 

 وقد شمل يف البداية الصف األول والثاي الثـانوي، وكـان املـرشوع قـد بـدأ بإعـداد 1989/1990

ل منطقـة تعليميـة احـداها للبنـن منهج للصف األول الثانوي وتجريبه باختيـار مدرسـتن بكـ

 . واألخرى للبنات، ويف العام التايل تم تعميم التجربة لتشمل كافة املدارس الثانوية يف الدولة

ولقيت هذه التجربة قبوالً من قبـل الطـالب وأوليـاء األمـور فـضالً عـن األهـداف التـي 

 :حددتها الوزارة فقد أسفرت التجربة عن النتائج التالية

oًول◌دت  .ً التجربة وعيا لدى أولياء االمور نحو أهمية الحاسب يف الحياة املعارصةَ

oشجعت التجربة معلمي املواد االخرى عىل تعلم الحاسب اآليل. 

o ولدت لدى االدارة املدرسية الرغبة يف استخدام الحاسـب يف مجـاالت االدارة املدرسـية

 .ارة املدرسيةما جعل الوزارة تتجه نحو ادخال الحاسب يف مجاالت االد

o جعلت التجربة معلمي املواد االخرى ينظرون اىل استخدام الحاسب كوسيط تعليمـي

 .لهذه املواد
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وبعد ذلك ويف ضوء هذه التجارب تم اعتاد تدريس الحاسب يف املرحلة االعدادية وتم 

طرح كتاب مهـارات اسـتخدام الحاسـب ضـمن مـادة املهـارات الحياتيـة للـصفن األول والثـاي 

 .لثانويا

ُوقد حددت أهداف ومجاالت استخدام التقنيات الرتبوية يف التعليم يف الدولـة يف ضـوء 

أحدث املفاهيم الرتبوية املطروحة لتوظيف التحديات الرتبوية يف عملية التعليم، ويتـضح ذلـك 

ويف  2020يف السياسة التعليمية للوزراة والخطط املستقبلية املنبثقة عن رؤية التعليم حتى عام 

 :وثائق املناهج املطورة، وتتمثل هذه األهداف يف

 .تحسن وتطوير عمليتي التعليم والتعلم يف مناهج التعليم العام.1

اعداد الطالب للتعامل بكفاءة مع عرص املعلومـات وذلـك باكـسابهم املهـارات املتـصلة .2

مـات بالتعليم الذاي واستخدام الحاسـب وشـبكات االتـصال للوصـول اىل مـصادر املعلو

 .االلكرتونية املحلية والدولية

تطوير شبكة اتصال معلوماي فيا بن الـوزارة واملنـاطق التعليميـة واملـدارس ملـساعدة .3

مراكز اتخاذ القرار يف الوصول بـرسعة اىل مختلـف امـاط املعلومـات املتـصلة بـالطالب 

 .واملعلمن والهيئات االرشافية واالدارية وغرها

للمعلمن اثناء الخدمة واكسابهم الكفاءات التعليميـة املطلوبـة تطوير عمليات تدريب .4

 .لتنفيذ املناهج الجديدة واملطورة، وذلك بانشاء املراكز التدريبية يف كل منطقة تعليمية

تطوير عمليات التقـويم وذلـك بانـشاء بنـوك األسـئلة لكـل مـادة مـن املـواد الدراسـية .5

 .يةوالتوسع يف استخدام االختبارات االلكرتون
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قامت وزارة الرتبية والتعليم يف الـسلطنة يف اطـار تطـوير التعلـيم : تجربة سلطنة عان

باعداد خطة شاملة وطموحة تسعى من خاللها اىل االنسجام مع املتطلبات التنمويـة للـسلطنة، 

وقد نصت عىل تطبيق نظام التعليم االسايس الذي يتكون من مـرحلتن األوىل للتعلـيم االسـايس 

، والثانية هي املرحلـة )10-5(والحلقة الثانية ) 4-1( سنوات تقسم اىل حلقتن االوىل 10 ومدتها

 .الثانوية ومدتها سنتان

وسعت الوزارة اىل ادخال الحاسب اآليل يف مراكز مصادر التعلم مدارس التعليم االسايس 

 :لتحقيق األهداف التالية

 التي سوف يرتكز عليها ادخال الحاسـب اعتبار مرحلة التعليم االسايس القاعدة االساسية.1

 .اىل املدارس

 .اكساب الطلبة مهارات التعامل مع الحاسب.2

توفر برمجيات حاسوبية تستخدم الوسائط املتعددة تساعد عىل تنمية قدرات الطالـب .3

 .العقلية وتحتوي عىل كم هائل من العلوم واملعارف

واالعـتاد عـىل الـنفس يف الحـصول تنمية مهارة حب االستطالع والبحث والتعلم الذاي .4

 .عىل املعلومات من مصادرها املختلفة

ًوقد اصدر معايل وزيـر الرتبيـة والتعلـيم قـرارا بتـشكيل لجنـة مـن ذوي االختـصاص يف 

جامعة السلطان قابوس ووزارة الرتبية والتعليم لوضـع منـاهج مـادة تقنيـة املعلومـات ملرحلـة 

 :لتقوم باملهام التالية) 4-1(صفوف الحلقة األوىل لل(التعليم االسايس 

 ).األسس واملرتكزات(تحديد املرتكزات الفكرية ملناهج تقنية املعلومات 

 .دراسة األهداف العامة من أجل اشتقاق األهداف اإلجرائية وتحليلها

 .مصفوفة املدى والتتابع ملادة تقنية املعلومات
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كتاب واحـد لكـل ) 4-1(ف وضع وحدات مناهج تقنية املعلومات لكل صف من الصفو

 .صف يشمل جزأين لكل فصل درايس جزء

 .تحقيق التكامل الرأيس واألفقي بن هذه الوحدات

 .ربط مناهج تقنية املعلومات مناهج املواد الدراسية االخرى

 .اقرتاح أسس الستمرارية تحديث وتقويم مناهج تقنية املعلومات

 مدرسـة تعلـيم اسـايس 17 بإنـشاء 1998/1999وبدا التطبيق الفعيل من العام الدرايس 

وجـرى . 1999/2000 مدرسة يف العام التايل 25عىل مستوى السلطنة، أعقب ذلك افتتاح ) 1-4(

ً وهي فكرة رائدة تعمل الوزارة عىل تطبيقهـا تـدريجيا، 2000/2001 مدرسة يف العام 58افتتاح 

كانيـة الالزمـة لعمليـة تعليميـة وخصصت ميزانية كبرة النجاحهـا، وتتـوفر لهـذه املـدارس االم

 .ناجحة وفق اهداف التطوير

وقد تم انـشاء مراكـز مـصادر الـتعلم يف كـل مدرسـة مـن مـدارس التعلـيم االسـايس يف 

السلطنة وتم تزويدها بأحدث األجهزة التعليمية والتكنولوجية خاصـة الحاسـب اآليل، وهـذ مـا 

مـع التطـوير التكنولـوجي الـذي ال مكـن دعا اىل زيادة تفاعل طلبة مـدارس التعلـيم األسـايس 

ًتجاهله امانا من الوزارة برضورة تنشئة جيل قادر عىل التعامل مـع التقنيـات الحديثـة بـشكل 

 .يتناسب وحجم التطور الذي يشهده العام
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 التعليم اإللكرتوي يف اململكة

األخـذ بـآخر مـا ان من أهم مرتكزات األهداف العامة لسياسات التعليم يف اململكة هو 

ًتوصلت إليه التقنية عىل مستوى العام، وترسيخا لهذه األهـداف الـسامية وماشـيا مـع التطـور  ً

املتسارع يف مجال تقنية املعلومات التي اصبحت اهم أدوات التنمية يف الوقت الحارض فقد تـم 

هــ 1405/1406م ادخال الحاسب اآليل كادة ومنهج درايس مدارس التعليم العام يف املدرسة عا

ًضمن برنامج التعليم الثانوي املطور الذي كان مطبقا آنذاك عىل شكل مواد ثالث هـي مقدمـة 

هــ تـم ايقـاف العمـل 1411الحاسب اآليل، والربمجة بلغة بيـسك، ونظـم املعلومـات، ويف عـام 

تلـف بالتعليم الثانوي املطور، وتم تحويـل املنـاهج الـثالث لتـدرس للمرحلـة الثانويـة عـىل مخ

هـ تم اضافة قسم جديد للمرحلة الثانوية سمي قـسم العلـوم والتقنيـة 1414اقسامها، ويف عام 

وتم تصميم مناهج خاصة به إال انه ظل محدود االنتشار حيث م يطبق اال يف عدد محدود من 

 .املدارس بسبب كلفة تشغيله ومتطلباتها

آليل لتـصبح حـصتن هـ تـم زيـادة عـدد حـصص مقـرر الحاسـب ا1416/1417ويف عام 

ًاسبوعيا للمرحلة الثانوية، واحتـساب امتحـان الجانـب العمـيل للـادة مـن ضـمن االمتحانـات 

 .ًاالساسية حيث كانت مادة الحاسب قبل ذلك متحن نظريا فقط طيلة السنوات العرش السابقة

 وبناء عىل توصيات االرسة الوطنية للحاسب اآليل فقد تم تعـديل منـاهج الحاسـب اآليل

هـ 1420/1421هـ للصف األول الثانوي واملعدلة عام 1419/1420والتي تم تطبيقها معدلة عام 

 .تم تطبيقها للصف الثاي الثانوي

وبذلك نـرى أن تـدريس مـادة الحاسـب اآليل تطـور مـن مرحلـة نظريـة اىل 

 ًمرحلة عملية وتطبيقية ما يعني انها سـتخلق جـيالً قـادرا عـىل االبـداع يف مجـال
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سب اآليل، واملتابع ملا يحدث من تطوير هائل ملواكبة عرص التكنولجيا الحديثة يلحظ مـدى الحا

صغر العام الذي غدا قرية صغره، وهذا التطور يف معرفة ما هـو الحاسـب اآليل وكيـف يعمـل 

ًوما اىل ذلك جعل التفكر بالتعليم االلكرتوي مطلبا أساسيا يف رفد العملية التعليمية مزيـد مـن ً 

وسائل التقنيـة الحديثـة حتـى أصـبح مـصطلح التعلـيم االلكـرتوي يتناقلـه الطـالب واملعلمـن 

 .وادارات املدارس واولياء األمور كركيزة من ركائز التعليم الحديث

 :تقسيم التعليم االلكرتوي اىل مجتمع تعليمي ومناهج إلكرتونية

ناهج دراسية الكرتونية وفيا ييل مكن تقسيم التعليم االلكرتوي اىل مجتمع الكرتوي وم

 :نفصل هذا التقسيم

 املجتمع التعليمي:  أوالً

يعد الحاسوب أحد الوسائل األساسية ذات األهمية الكربى يف التعليم بـصفته أحـد أبـرز 

املعينات يف الفصل الدرايس، من خالل ما يقدمه من برامج وموضوعات متعـددة،  ومـن خـالل 

لف املفاهيم التي تقرب الفهم، وما يقدم من موضـوعات ومهـارات دوره الريادي يف عرض مخت

َّمتنوعة تغر مفهوم الوسيلة التعليمية حيث إنه سخر لتعليم مفاهيم مختلفة وإكساب مهارات  ُ

متنوعة من خالل تفاعل الطالب مع املادة التعليمية، التـي تـسهم يف تنميـة املهـارات العقليـة 

 .الل الحلول التعليمية اإللكرتونيةوالحسية والحركية للطالب من خ

واليوم والعام يدخل األلفية الثالثة أصبح للتعليم مسار مختلـف، حيـث أصـبح لـشبكة 

دور بارز يف التعليم، وقـد اسـتثمر هـذا الـدور بتفعيـل هـذه الـشبكة يف ) Internet(املعلومات 

 . التعليم من خالل املجتمع التعليمي، إلحداث نقلة نوعية يف التعليم
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  فا هو املجتمع التعليمي؟

يجمـع ) Internet(املجتمع التعليمي هو عبارة عن ملتقى علمي عـرب شـبكة املعلومـات 

الطالب باملعلم وويل األمر كعنارص مكملة للعملية الرتبوية تزيد من فاعلية الـتعلم وترفـع مـن 

 شتمل عىل ويف أغلب األحيان فإن هذا املجتمع التعليمي ي. جودة مخرجات التعليم

يتميز املجتمع التعليمي بالتواصل الدائم وارسال رسائل يف أوقات مختلفـة : بريد الكرتوي .1

 .وتضمن الرسائل مرفقات مختلفة

يستطيع املعلم وطالبه من الحوار الحي حول مواضيع متعددة يف املـادة العلميـة :  حوار .2

 إثراء الدروس واالستفـسار بـشكل التي يدرسونها وبهذا مكن للطالب املشاركة بفاعلية يف

 .مبارش عن بعض املوضوعات ذات الصلة

وسيلة عرصية للبحث عن اجابات من أطراف متعـددين فاملنتـديات مكـن ان : منتديات .3

تكون عامة ملجتمع تعليمي محدد ومكن ان تكون خاصة بجزء من هـذا املجتمـع، وهـي 

 .تعليمية تخدم هذا املجتمعوسيلة اتصال غر مبارشة اليجاد حلول تربوية او 

تهدف املؤسسات التعليمة إىل زرع حب النظام يف أذهـان طالبهـم، ومـن خـالل :  مفكرة .4

املفكرة مكن أن يتعلم الطالب تنظيم مواعيده وواجباته واالطالع عىل مواعيد الدراسة أو 

 .الفصل من خالل مفكرات خاصة وعامة

 الحـصول عـىل أراء جاعيـة حـول قـضية مـا مكن من خالل االستطالعات: االستطالعات .5

ًتطرحها ادارة املدرسة او مجموعة من مستخدمي املوقـع وذلـك مهيـدا التخـاذ قـرار مـا 

 .حول مسألة محددة
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الطالب يحتاج إىل جمع بعض الدروس والحلـول : الصفحة الخاصة باملستخدم أو املفضلة .6

اسـية، وكـذلك املعلـم يحتـاج اىل بعـض أو الروابط أو املنتديات ذات العالقة مقرراته الدر

الروابط التي تخدم عملية الحصول عىل املعلومات االثرائية، وكذلك ويل األمـر قـد يحتـاج 

اىل متابعة ابنه من خالل رسـائل خاصـة مـن املدرسـة، وهـذا كلـه يـتم مـن خـالل عمـل 

باملـستخدم، التي قد تحتوي عىل الرسائل الخاصة باملستخدم، العناوين الخاصة " املفضلة"

ــة  ــرة الخاص ــستخدم، املفك ــة بامل ــدادات الخاص ــستخدم، اإلع ــصية للم ــات الشخ املعلوم

 .باملستخدم، وأشياء اخرى تحددها املؤسسة الرتبوية

 املناهج اإللكرتونية: ثانيا

املناهج اإللكرتونية وسيلة تعليمية مساندة يستطيع الطالب من خاللها استذكار دروسه 

ادة عن طريق اإلنرتنت كمرشد وموجه المـام العمليـة التعليميـة بـصورة والتواصل مع معلم امل

سليمة، وعىل األرجح فإن معظم املواقع التعليمية املنهجية تضع الكتاب االلكرتوي الذي يحتوي 

املقرر الـدرايس منفـصالً عـن الـرشح االضـايف الـذي يحتـوي عـىل الـتارين واألسـئلة االضـافية 

ىل ذلك، ويف غالب األحيان فان هناك عنارص ال بد من وجودها يف املـادة والتجارب العلمية وما ا

الدراسية ومنها املقدمة والتي تحتوي عىل نبذة مخترصة عن محتويات املادة وكيفية معالجتهـا 

وأهم الجوانب العملية فيها، األهداف فلكل مادة أهـداف تربويـة وسـلوكية تعـالج قـضايا 

 أن تضيف عىل هذه األهـداف، املحتويـات وهـي عبـارة عـن مختلفة ومكن إلدارة املدرسة

فهرس املوضوعات الرئيسة يف املـادة التـي مكـن مـن خاللهـا االنتقـال إىل الـدرس مبـارشة، 

مواعيـد اختبـارات املـادة أو املراجعـة : املفكرة العامة وهي عبارة عن منظم للمواعيد مثل

طالب يستطيع الدخول إليها من خـالل أي وغرها، املفكرة الخاصة وهي املفكرة الخاصة بال

  مادة أو مـن الـصفحة الرئيـسة، منتـدى املـادة لكـل مـادة منتـدى خـاص يتبـادل الطـالب
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مع معلميهم مواضيع ذات عالقة باملادة التي يدرسونها، روابط املادة فلكل مادة روابط تـساعد 

 تـم إضـافتها مـن عىل فهم مواضيعها، فيستطيع كل مـستخدم إضـافة روابـط ومعاينـة روابـط

مستخدمن آخرين، حوار املادة تختص كل مادة بساحة للنقاش الحي بن طالب املادة الواحـدة 

ومعلمهم ومكـن ارشاك متخـصص مـن خـارج املدرسـة إلثـراء النقـاش حـول موضـوع محـدد، 

ًمصطلحات باللغة العربية يقدم رشحا وافيا ألهم كلات املادة التي يرى املعلم أهمية رشحهـا ً ،

 :األدوات املساعدة للادة تنقسم إىل جزئن

حاجـة : الخدمات التي مكن تقدمها واملرتبطـة بالخدمـة مثـل: الجزء األول 

 .الطالب إىل بعض األدوات مثل آلة حاسبة ومسطرة

خدمات مطلوبة من الطالب الكال دراسة املادة، لـذلك يجـب : الجزء الثاي

رجــع أو برنــامج معــن أو فلجــار أو عــىل املعلــم إضــافة املــساعدة مــثالً م

 .مايكروسكوب

بنك األسـئلة يقـدم بنـك األسـئلة للطالـب أو املعلـم قامـة باألسـئلة وأجوبتهـا املفـصلة 

ًويستطيع الطالب أيضا إضافة أسئلة بأجوبتها أو بدونها والتي مكن ارسالها إىل . املتعلقة باملادة

ي يـوفر كتـب املنـاهج الدارسـية الـسعودية عـىل املعلمن للمساعدة يف حلها، الكتاب اإللكـرتو

باسـتخدام (اإلنرتنت لي يتمكن املستخدم من تصفحها واسـتخدام اجزائهـا، املنـاهج الدراسـية 

بتطـوير املنـاهج محتويـات غنيـة مـن املعلومـات لكـل مـادة مـع الرسـوم ) الوسائط املتعددة

ر حد عـال مـن املعلومـات يـسهل املتحركة والصوت والصورة والنصوص التفاعلية تساهم بتوف

 .الحصول عليها والتي تقلل من الفوارق الفردية بن الطلبة

تجاوب املعلمن مع تقنيات التعليم االلكرتوي واملشاركة يف اثراء املواقع التعليميـة مـن 

 ).اضافة املالحظات، اضافة الدروس النموذجية(خالل 
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حجـر االسـاس يف نجـاح أي أسـلوب أو مثل تدريب القوى البـرشية وتطـوير مهـاراتهم 

تطبيق وسيلة تعليمية جديد، ووضع مخطط التدريب من قبل فريق مختص يزيد مـن تبـسيط 

وتيسر ايصال املعلومة، وقبل هذا كله ال بد مـن وجـود الرغبـة لـدى املتـدرب حتـى يـستطيع 

ث مجتمعـة استيعاب كل ما يدور من حوله حول هذا املوضوع، لذا فإن عنارص التـدريب الـثال

تشكل البداية القوية لتطبيق ناجح لهذه الفكرة وعنارص التـدريب تنحـرص باملـدرب واملتـدرب 

 .واملادة التدريبية

ان املعلم يجب ان ينظر اىل التعليم االلكرتوي عىل انه وسيلة تعليمية جديـده مـساندة 

ده العـام مـن تـسارع ًلدوره يف انشاء جيل واع يحمل مشاعل العلم واملعرفة ومواكبـا ملـا يـشه

ًتقني وتحول رقمي، لذا فاملعلم الناجح تقنيـا والـذي يرغـب مواكبـة العـرص وتطبيـق التعلـيم 

 :االلكرتوي كجزء من مسرته التعليمية ال بد له من القيام ما ييل

التحول اىل استخدام املوقع املخـصص لتعلـيم مادتـه عـرب االنرتنـت ان وجـدت مـع 

 .وطريقته املثىل يف ايصال املعلومات التي اعتاد عليها الطلبةاملحافظة عىل أسلوبة 

 .تنظيم مواعيده واملواعيد املرتبطة بالطلبة من خالل املوقع االلكرتوي املستخدم

استخدام املنتديات العلميـة التـي تخـص املـادة التـي يدرسـها وحـث الطلبـة عـىل 

 .استخدامها

مع الشخص املسؤول عـن ادارة املوقـع تسجيل واضافة املالحظات واالتصال املبارش 

 .وذلك الثراء املحتوى العلمي للموقع وتصويب االخطاء ان وجدت
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اعداد الدروس النموذجية باستخدام الوسائط املتعددة او برامج العروض التقدميـة 

 .واضافتها اىل املوقع االلكرتوي املستخدم

الظهـار الـصورة املميـزة تشجيع الطلبة عىل تفعيل املوقـع مـن خـالل مـشاراكاتهم 

 .للطالب الذي يستخدم التعليم االلكرتوي عن غره من الطلبة

 :التوصيات العامة لدمج التعليم بالتقنية يف مدارس اململكة العربية السعودية

استجابة للثورة التقنية يف مجاالت التعليم وتحول النموذج التعليمي من التلقن املبـارش 

من الطلبة اىل أساليب التعلم الذاي والتعلم التعـاوي واشـرتاك الطالـب من املعلم اىل مجموعة 

يف صياغة اسلوب التدريس من اجل حصوله عىل املعلومة بطريقة مبارشة وعدم انتظارها حتـى 

منحه اياها شخص أخر حيث أن الطالب هو الركيـزة األسـاس يف العمليـة التعليميـة، مـع عـدم 

الـذي يلعبـة مـن خـالل ادارة الحـوار التفـاعيل داخـل الغرفـة تجاهل الدور املحـوري للمعلـم 

ًالصفية، فقد تغر النموذج التعليمي من موذج موجه بواسـطة املعلـم واملدرسـة معتمـدا عـىل 

ًالكتاب كمصدر وحيد للمعرفة اىل موذج موجه بواسطة املتعلم معتمدا عـىل مـصادر متعـددة 

لتعليم االلكرتوي هي الدفة التي توجه سـفن العلـم تكون تقنية املعلومات واالتصال ومفاهيم ا

نحو جزيرة املعرفة الخصبة ما فيها من كم هائل من املعرفـة واملعلومـات التـي يحـصل عليهـا 

 .املتعلم بأساليب تقنية ورقمية سهلة

وبالنظر اىل اململكة العربية السعودية كنموذج بحثي يف هـذا املجـال نجـد 

ًد سواء ومن خالل دعـم األرسة واملدرسـة وماشـيا مـع أن الطالب والطالبة عىل ح

سياسات التعليم الحديث التي تطرحها وزارة املعارف قد تم تهيئتهم للـدخول اىل 

العام الرقمي يف مجال الحصول عىل املعرفـة، وذلـك عـرب شـبكة االنرتنـت، ولكـن 

 تمعنـاتبقى حقيقة واحدة ال مكننا أن نتجاهلها يف مجتمع منظبط ومحافظ كمج
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السعودي فيا يخص الدخول اىل االنرتنت وما تحوية هذه الـشبكة مـن مواضـيع ال تتفـق مـع 

اخالقياتنا ومستوى االلتزام الديني واألخالقي لدى افراد املجتمع، وهذا ما حدا ببعض الـرشكات 

أن تقدم خدمات انرتنت خالية من الشوائب ي تكون مخصصة للطلبة وعليـه فاننـا نـويص مـا 

 :ييل

تطبيق التعليم االلكرتوي بكافـة أشـكالة وصـوره يف مـدارس اململكـة اسـوة بالـدول -

 .املتقدمة يف هذا املجال

 .االستفادة من تجارب األخرين مع صهرها لتتوافق مع محددات املجتمع السعودي-

تدريس املواد العلمية بشكل تجريبي عرب االنرتنـت وقيـاس مـدى اسـتجابة الطلبـة -

 .التقنية الحديثةواملعلمن لهذه 

صياغة املنهج الدرايس االلكرتوي ليتوافق و العادات والتقاليد والبيئـة املحيطـة مـن -

 .خالل رشح الناذج العلمية والتطبيقية

ايجاد البدائل املناسبة التي تخدم العملية التعليمية كمصادر مرجعية لدعم مـصادر -

 .التعلم لدى الطلبة

يط وتفعيــل اســتخدام هــذه املواقــع املرجعيــة ايجــاد فريــق متابعــة مــتمكن لتنــش-

 .للحيلولة دون ان تكون من دون جدوى
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 التعليم العايل يف الوطن العـري الواقـع ،د صالح هاشم األمن العام التحاد الجامعات العربية.أ)24

 ppt.2/org.jo-uaecultural.www  -: من الرابط ،والطموحات

ــرادي)25 ــت الج ــسن ثاب ــد مح ــة ،خال ــة يف الجمهوري ــة مفتوح ــشاء جامع ــستقبلية إلن ــة م  رؤي

-www.yemenموقع املركز الوطني للمعلومات اليمني عىل الرابط،م2005رسالة دكتوراه ،اليمنية

nic.info/contents/studies/detail.php?ID 

  ورقة عمل للدكتورة هالة طه بخش ـ أستاذ مشارك ـ كلية الرتبية ـ جامعة أم القري بعنـوان  )26

رؤيـــة يف ظـــل مفهـــوم مدرســـة املـــستقبل مـــن الـــرابط : الطالـــب وتحـــديات املـــستقبل

publications.ksu.edu.sa/IT%20Papers/SmartSchools/hala3.doc 

محمد ساحل أستاذ معهد العلوم االقتـصادية : بقلم) 32العدد (مجلة العلم و اإلمان : املصدر)27

 من الرابط اإللكرتوي.باملركز الجامعي خميس مليانة 

الصعيدي ، سلمى، املدرسة الذكيـة مدرسـة القـرن الحـادي والعـرشين ، القـاهرة ، دار فرحـة )28

 .1 ، ط2005للنرش والتوزيع ، 

 2005ي، محمد ، التعليم اإللكرتوي عرب شبكة اإلنرتنت ، القاهرة، الدار املرصية اللبنانية ، الهاد)29

  .1، ط
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  .1 ، ط2009،قطيط، غسان ، الحاسوب وطرق التدريس والتقويم ، عان ، دار الثقافة)30

 .1  ، ط2006قنديل ، أحمد ، التدريس بالتكنولوجيا الحديثة ، القاهرة ، عام الكتب ، )31

، الـلـــهدة، جــودت ، اســتخدام الحاســوب واإلنرتنــت يف ميــادين الرتبيــة و التعلــيم، رام ســعا)32

  .1 ، ط2003الرشوق، 

 :املجالت )33

 .112-86، ص 124.، املعوقات التي تواجه تدريس الحاسوب، الرتبية، ع1998العمري ، أكرم ، )34

 ، 142نيـة ،الرتبيـة ،  ع ، اإلنرتنت وعنارص العملية التعليمية الحلقة الثا2002حسن ، محمد ، )35

 85-68ص 

 ، برامج مقرتحـة جديـدة إلعـداد املعلمـن يف التخصـصات األكادميـة 2002حمدان ، محمد ، )36

 .169-148، ص 140. ، الرتبية ، عباعتبار تكنولوجيا الوسائط املتعددة

الـدرايس زين الدين ، محمد ،  أثر تجربة التعليم اإللكرتوي يف املدارس املرصية عىل التحـصيل )37

للطالب واتجاهاتهم نحوها ، مرص ، املؤمر العلمي الثاي لكليـة الرتبيـة النوعيـة جامعـة قنـاة 

 2006السويس، 

حورية املالي ،اإلنرتنت يف العملية التعليمية، وزارة الرتبيـة والتعلـيم والتعلـيم العايل،الدوحـة )38

 .م2001مايو 

صطلحات الرتبوية املعرفة يف املنـاهج وطـرق عيل الجمل ، معجم امل.أحمد حسن اللقاي ،د. د)39

 . مرص–م ،القاهرة 1996التدريس،الطبعة األوىل ،

وزارة الرتبية والتعليم ،تكنولوجيـا املعلومـات ،للـصف األول الثـانوي ،الفـصل الـدرايس األول ، )40

 . قطر–م ،الدوحة 2002الطبعة الثالثة ، 
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 املعلومـات والحاسـوب يف التعلـيم األسـايس  بن عبد العزيز املوىس ، استخدام تقنيـةالـلـهعبد)41

 .م2000، الرياض ،)املرحلة االبتدائية (بالدول األعضاء 

االردن، –عالء الساملي ومحمد النعيمي ،أمتة املكاتب ، دار املناهج والنـرش والتوزيـع ، عـان )42

 .هـ1419

لـة دراسـات يف  سـعد العمـري ، تكنولوجيـا الحاسـوب يف العمليـة التعليميـة ،مجالـلـهعبد. د)43

 .م2001 القاهرة، سبتمرب-املناهج وطرق التدريس ، العدد الثالث والسبعون ، مرص

مـرشوع املدرسـة : عبد القادر الفنتوخ ومهندس عبد العزيـز الـسلطان ، اإلنرتنـت يف التعلـيم )44

 . م1999اإللكرتونية ، رسالة الخليج العري ، الرياض ، 

 الرؤية واملستقبل ،وقـائع نـدوة الحاسـوب –ملعزز بالحاسوب ابراهيم الفار ، التعليم والتعلم ا)45

 .م1995-هـ1415يف جامعات دول الخليج العري ، 

 .وزارة الرتبية ، الكمبيوتر ،للمرحلة اإلعدادية ، الصف األول اإلعدادي ، مرص)46

 سلوى بنت محمد بهكـيل،. امليان ،و دالـلـهسليان بن عبد.نقلها للعربية وأعدها وترجمها د)47

 هـ1419/م 1998تبسيط الحاسب اآليل، الطبعة الثالثة ، 

 

 

48) Casey, J., & McAlpine, M. Writing and Using the Reusable Educational Materials- A Beginner’s 

Guide. 2003. (On line). Available: http://www.gla.ac.uk/rcc/staff/mhairi/index.html. 

49) Cyrs, Thomas. E. Guiding Principles for the Design of Electronic courses: Discovery and 

Revelation. 19th Annual Conference on Distance Teaching and Learning. University of Wisconsin, 

2003  
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